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 إطار مفاھيم التقرير المالي

  المقدمة
قد تظھر يتم إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين بواسطة العديد من المنشآت حول العالم. على الرغم من أن ھذه القوائم المالية 

واالقتصادية والقانونية وبسبب كون البلدان  االجتماعيةمتماثلة من دولة إلى أخرى، فھناك اختالفات ربما كان سببھا التباينات في الظروف 
  المختلفة تأخذ في الحسبان احتياجات مختلف مستخدمي القوائم المالية عند وضع المتطلبات المحلية.

ة وقد أدت ھذه الظروف المختلفة الستخدام مجموعة متنوعة من التعريفات لعناصر القوائم المالية، مثل، األصول وااللتزامات وحقوق الملكي
ياس.  والدخل والمصروفات. وقد نتج عن ذلك أيضاً إلى استخدام ضوابط مختلفة إلثبات البنود في القوائم المالية وفي التفضيل ألسس مختلفة للق

  وتأثر أيضاً نطاق القوائم المالية واإلفصاحات التي تم القيام بھا.

اللوائح والمعايير المحاسبية واإلجراءات المتعلقة بإعداد  لمواءمةخالل السعي تعھد مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقليل ھذه الفروقات من وي
اتخاذ  وعرض القوائم المالية. ويعتقد أن المزيد من المواءمة سيكون أفضل بالتركيز على القوائم المالية المعدة لغرض توفير معلومات مفيدة في

  .االقتصاديةالقرارات 

العامة لمعظم المستخدمين. وذلك نظراً ألن ما يقارب كافة  االحتياجاتية التي يتم إعدادھا لھذا الغرض تلبي يعتقد المجلس أن القوائم المال
  ، على سبيل المثال:اقتصاديةالمستخدمين يتخذون قرارات 

  ملكية.حقوق ستثمار في البيع الحتفاظ أو اال وألشراء، ا توقيت(أ) لتحديد 
  ارة.لة اإلدءيم اإلشراف أو مساو(ب) لتق
  سداد وتوفير المزايا األخرى للموظفين.اليم قدرة المنشأة على و(ج) لتق
  للمنشأة. المقرضةللمبالغ  الضمانيم و(د) لتق

  (ھـ) لتحديد السياسات الضريبية
  (و) لتحديد األرباح القابلة للتوزيع واألرباح.

  .الوطنيعداد واستخدام إحصاءات الدخل إل(ز) 
  .(ح) لتنظيم أنشطة المنشأة

وعلى الرغم من ذلك، إضافية ألغراضھا الخاصة.  مختلفة أو أن الحكومات على وجه الخصوص، قد تحدد متطلباتبومع ذلك يقر المجلس، 
حتياجات أولئك الصالح المستخدمين اآلخرين ما لم تستوفي أيضاً  ةالقوائم المالية المنشور على ھذه المتطلباتفإنه ال ينبغي أن تؤثر 

  آلخرين.المستخدمين ا

وفقاً لنموذج محاسبة على أساس التكلفة التاريخية القابلة لالسترداد ومفھوم المحافظة على رأس المال  بشكل شائعيتم إعداد القوائم المالية 
على الرغم من  االقتصاديةتخاذ القرارات مة لتلبية الھدف من توفير معلومات مفيدة الءالنماذج والمفاھيم األخرى أكثر مالوقد تكون سمي.  اال

بحيث ينطبق على مجموعة من النماذج المحاسبية ومفاھيم  ھذا إطار المفاھيم تطويرأنه ال يوجد إجماع على التغيير في الوقت الحاضر. تم 
  رأس المال. والمحافظة علىرأس المال 

   الغرض والوضعية

  ھو: إطار المفاھيم  إن الغرض من .ية للمستخدمين الخارجيينالمفاھيم التي تحكم إعداد وعرض القوائم المال إطار المفاھيم"" يحدد

  . المعايير الدولية الحالية للتقرير المالي مراجعةفي وتطوير معايير دولية مستقبلية للتقرير المالي، مجلس في ال أن يساعد    (أ) 

توفير أساس من خالل تعلقة بعرض القوائم المالية ومعايير وإجراءات المحاسبة الم ،وائحللا مواءمة تعزيزالمجلس في  أن يساعد  (ب) 
  . الدولية للتقرير المالي معاييرال بموجب بھاالمسموح  البديلة لمعالجات المحاسبيةاعدد  لتخفيض

  معايير وطنية.  تطويرھيئات وضع المعايير الوطنية في  أن يساعد   (ج) 

معيار ل بعد مادة تشكللم التي  ضوعات، وفي التعامل مع الموللتقرير المالي ايير الدوليةمعدَّي القوائم المالية في تطبيق المع أن يساعد   (د) 
  . دولي للتقرير المالي

  . للتقرير المالي معايير الدوليةبال تلتزمإذا كانت القوائم المالية  عمافي تكوين رأي  المراجعين أن يساعد  (ھـ) 

للتقرير  معايير الدوليةالب االلتزام المالية المعدة على أساس المضمنة في القوائمتفسير المعلومات القوائم المالية في  مستخدمي أن يساعد  (و) 
  المالي.

   للتقرير المالي. معايير الدوليةالفي صياغة  عن منھجهمجلس معايير المحاسبة الدولية بمعلومات  بعملأولئك المھتمين أن يزود   (ز) 
  

 "إطار المفاھيم"في  شيء وال معينة. إفصاح أو قياس مسالةد معايير ألي وبالتالي ال يحد ا دوليا للتقرير المالي،" معيارإطار المفاھيموال يعد "
  . الدولية للتقرير المالير ييامعال اً منأي يُبطل
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الحاالت  تلكفي  رير المالي.الدولية للتقر ابيمعأي من الو "إطار المفاھيم"مجلس أنه في عدد محدود من الحاالت قد يوجد تعارض بين ال يدرك
اليمعيار المتطلبات ل تكونتعارض،  التي يوجد فيھا ر الم ة  الدولي للتقري ات "األولوي ى متطلب اھيمعل ك. "إطار المف الرغم من ذل ا أن ب ، طالم

ة في "إطار المفاھيم" ـمجلس سوف يسترشد بال ايير دولي تقبلية تطوير مع الي،  مس ر الم هوللتقري ا في مراجعت ر للمع ة للتقري ة الحالي يير الدولي
  الوقت.  بمرور سوف يتقلص للتقرير المالي معايير الدوليةالو "إطار المفاھيم"، فإن عدد حاالت التعارض بين المالي

  العمل بموجبه.  منمن وقت آلخر على أساس خبرة المجلس  "إطار المفاھيم" سيُنقحو

  

  نطاق ال

  : يليما  "إطار المفاھيم"يتناول 

  . التقرير الماليھدف      (أ) 

  النوعية للمعلومات المالية المفيدة.  الخصائص   (ب) 

  القوائم المالية. التي تتكون منھا عناصر التعريف، وإثبات، وقياس     (ج) 

 مفاھيم رأس المال، والمحافظة على رأس المال.     (د) 
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 17ھدف                                                        أساس االستحقاق الذي تعكسه المحاسبة على األداء المالي 

 20ھدف                                                                السابقة  التدفقات النقدية الذي تعكسه األداء المالي 

  21ھدف                           والمطالبات التي ال تنتج عن األداء المالي        االقتصادية يرات في المواردالتغ
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 العام الغرض ذي المالي التقرير ھدف :1الفصل 

 مقدمة 
 

                                                                                                              
  

إطار " لـ الجوانب األخرى -بشكل منطقي –وتنبثق من الھدف . "إطار المفاھيم" األساس لـالغرض العام  التقرير المالي ذيھدف  يشكل 1ھدف 
المالية،  ، وعناصر القوائمعليھا القيدالنوعية للمعلومات المالية المفيدة و والخصائص المعدة للتقرير،مفھوم المنشأة  مثل "المفاھيم

  واإلفصاح.  واإلثبات، والقياس، والعرض

  
  الغرض العامالتقرير المالي ذي وحدود  ،وفائدة، ھدف

  
والمقرضين والدائنين  مفيدة للمستثمرين معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير أن يوفرھو  1العام الغرض ذي المالي التقريرھدف إن   2ھدف 

بيع أدوات حقوق  وأشراء  على تلك القرارات وتنطويللمنشأة.  حول تقديم مواردالمحتملين في اتخاذ قرارات و منھم الحاليين ،اآلخرين
  أو تسوية القروض واألشكال األخرى من االئتمان.وتقديم ، االحتفاظ بھادين أو الملكية وأدوات ال

  
 بھا االحتفاظ أودين الملكية وأدوات البيع أدوات حقوق  وأ شراء ولحتعتمد القرارات التي يتخذھا المستثمرون الحاليون والمحتملون   3ھدف 

 ووالفائدة أ األصليالمبلغ  ، ودفعاتاألرباحتوزيعات  على سبيل المثالستثمار في تلك األدوات، االعلى العوائد التي يتوقعونھا من 
تقديم أو  حول والمحتملون منھم الحاليون اآلخرون القرارات التي يتخذھا المقرضون والدائنون تعتمدزيادات سعر السوق. بالمثل، 

تعتمد توقعات وأو العوائد األخرى التي يتوقعونھا.  والفائدةتسوية القروض واألشكال األخرى من االئتمان على دفعات المبلغ األصلي 
 ،للمنشأة المستقبلية الداخلة قات النقديةصافي التدف ،وتوقيت، مبلغل تقديرھمالعوائد على عن المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين 

والمحتملون إلى  منھم الحاليون ،مرون والمقرضون والدائنون اآلخرونث، يحتاج المستوبالتالي حولھا. تأكد (التوقعات)العدم درجة و
  للمنشأة.  الداخلة المستقبلية صافي التدفقات النقدية عنالتوقعات  على تقديرمعلومات تساعدھم 

 منھم الحاليون والمقرضون والدائنون اآلخرون ،، يحتاج المستثمرونالداخلةصافي التدفقات النقدية المستقبلية عن توقعات المنشأة  قديرتل 4ھدف 
ومعلومات عن كفاءة وفعالية أداء إدارة المنشأة وجھاز السلطة والمطالبات على المنشأة،  ،موارد المنشأةعن  إلى معلومات والمحتملون

غير المرغوب تلك المسؤوليات حماية موارد المنشأة من اآلثار مثل تشمل األمثلة على  .استخدام موارد المنشأةفي  ممسؤولياتھل 2فيھا
التي  والنصوص التعاقدية لقوانين واللوائحبا تلتزم المنشأةأن  وضمان التقنيةوالتغيرات  ات السعرللعوامل االقتصادية مثل تغير فيھا

 المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين من قبللقرارات ل - أيضاً  –تھا مفيدة امسؤوليلاإلدارة  أداء عنالمعلومات  . تعدتنطبق عليھا
  عليھا. أن يؤثروا -خالف ذلك  – اإلدارة، أو تصرفاتعلى  في أن يصوتوا حقالالذين لھم  الحاليين

  

المعدة للتقرير أن المنشآت أن يطلبوا من  والمحتملين منھم الحاليين ،نينين اآلخرالدائووالمقرضين  ،ال يستطيع العديد من المستثمرين 5ھدف 
كثير من في الحصول على يجب عليھم أن يعتمدوا على التقارير المالية ذات الغرض العام و ،لھم -  مباشربشكل  – معلومات توفر

  الذين توجه إليھم التقارير المالية ذات الغرض العام.  األساسيينن يالمستخدم فإنھم يُعدون، وبالتالي .ھاالمعلومات المالية التي يحتاجون

جميع المعلومات التي يحتاجھا المستثمرون  توفر،أن  وال تستطيعالتقارير المالية ذات الغرض العام،  توفر البالرغم من ذلك،  6ھدف 
على الحصول  أن يأخذوا في الحسبانن يلمستخدمھؤالء اويلزم . والمحتملون منھم الحاليون ،نون اآلخروالدائنووالمقرضون 

واألحداث السياسية والمناخ  ،الظروف والتوقعات االقتصادية العامة ،من مصادر أخرى، على سبيل المثال ذات الصلةالمعلومات 
   والتطلعات المستقبلية للصناعة والشركة. السياسي،

والمقرضين  ،المستثمرين تساعدمعلومات  توفرلكنھا و ؛معدة للتقريرالمنشأة القيمة ظھر لتالتقارير المالية ذات الغرض العام ال تُصمم   7ھدف 
  على تقدير قيمة المنشأة المعدة للتقرير. والمحتملين منھم الحاليين ،نيالدائنين اآلخرو

معايير  تطويرعند  ،مجلسالسعى سي .متعارضة وقد تكون، من المعلومات مختلفةورغبات  ألفراد المستخدمين األساسيين احتياجات 8ھدف 
 األساسيين. بالرغم من ذلك،عدد ممكن من المستخدمين  أقصى احتياجاتالمعلومات التي تلبى  مجموعة من توفيرإلى  ،التقرير المالي

لمجموعة  فائدة أكثرمعلومات إضافية تعد  تضمينالمعلومات المنشأة المعدة للتقرير من  منلمشتركة االحتياجات االتركيز على  يمنع ال
  .األساسيينمن المستخدمين  معينةفرعية 

اإلدارة أن تعتمد على التقارير المالية  يلزمال  بالرغم من ذلك، .المعلومات المالية عن المنشأةب - أيضاً  –المنشأة المعدة للتقرير  إدارةتھتم   9ھدف 
  .داخلھا منلمالية التي تحتاجھا الحصول على المعلومات اھا قادرة على ننظراً ألذات الغرض العام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  –يُشرما لم ، التقرير المالي ذي الغرض العاموالعام  التقارير المالية ذات الغرض إلى التقرير الماليوالتقارير المالية  مصطلحاتشير ت ،"إطار المفاھيم" أجزاء في جميع 1
  .إلى خالف ذلك-محدد 

    .خالف ذلك إلى -بشكل محدد  –يُشر، ما لم وجھاز السلطة فيھا إدارة المنشأة إلىاإلدارة  مصطلح ، يشير"إطار المفاھيم" أجزاء في جميع 2
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ن، أن يالدائنين اآلخروالمستثمرين والمقرضين  بخالف، المجتمعالتنظيمية وأفراد الجھات  مثل - أيضأ  -  خرىاألطراف األ تجد قد 10ھدف 
  إلى ھذه المجموعات األخرى.  -رئيس بشكل  - ھذه التقارير غير موجھةفإن  بالرغم من ذلك، .التقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة

المفاھيم  "إطار المفاھيمويضع " الوصف الدقيق. ، بدالً منوالنماذج واالجتھادات التقديرات إلى ،إلى حد كبير ،التقارير المالية تستند 11ھدف 
. ما في وسعھم من أجله التقارير المالية والمجلس ومعد يبذلالھدف الذي ھي  المفاھيمفوالنماذج.  واالجتھاداتتلك التقديرات  تحكم التي
األقل  على ،في تقرير مالي مثالي - بشكل كامل - "إطار المفاھيم"رؤية  تتحققمن غير المحتمل أن فإنه كما ھو حال معظم األھداف، و

. ومع واألحداث األخرى معامالتوقبول وتطبيق طرٍق جديدة في تحليل ال لتفھم طويل وقت رقستغّ يُ  هألننظراً ، القصير جلاألفي  ليس
   للتقرير المالي أن يتطور لتحسين فائدته.إذا كان يراد  أساسھو أمر  يُبذل أقصى ما يمكن من أجلهوضع ھدف فإن ، ذلك

  
اديةال وارد االقتص ن الم ات ع ر، معلوم دة للتقري أة المع ات  للمنش أةوالمطالب ى المنش وارد عل ي الم رات ف ، والتغي

  والمطالبات

معلومات عن الموارد  حيث تمثلتوفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات عن المركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير،  12ھدف 
ً  –توفر التقارير المالية واالقتصادية للمنشأة والمطالبات على المنشأة المعدة للتقرير.  واألحداث  المعامالتمعلومات عن آثار  -أيضا

الت مفيدة كال النوعين من المعلومات مدخ يوفرا. المطالبات عليھو المعدة للتقرير األخرى التي تغير الموارد االقتصادية للمنشأة
  الموارد للمنشأة. حول تقديملقرارات ل

  الموارد االقتصادية والمطالبات 

على تحديد  عليھا المستخدمينالموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات  ومبالغالمعلومات عن طبيعة  تساعد أن يمكن 13ھدف 
 ،مالءة المنشأة المعدة للتقريروسيولة  تقدير على المستخدمين المعلوماتلك ت تساعد أن يمكنولمنشأة. لالقوة والضعف المالي  جوانب

 دفعالمعلومات عن أولويات ومتطلبات  تساعدكما ومدى نجاحھا في الحصول على ذلك التمويل.  ،واحتياجاتھا لتمويل إضافي
مطالبات على المنشأة المعدة  لھمبلية بين أولئك الذين على التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستق المستخدمين الحاليةالمطالبات 

   للتقرير.

التدفقات النقدية  عن المنشأة المعدة للتقرير لتوقعاتمستخدم ال تقديرعلى  - مختلف بشكل - األنواع المختلفة من الموارد االقتصادية تؤثر 14ھدف 
 التحصيل. مستحقةالحسابات مثل  الموجودة،من الموارد االقتصادية  -باشر بشكل م - بعض التدفقات النقدية المستقبلية تنتجالمستقبلية. 

تلك التدفقات  ربطرغم أنه ال يمكن ووتسويق سلع أو خدمات للعمالء.  مجتمعة إلنتاجموارد عدة  تدفقات نقدية أخرى من استخدام تنتجو
الموارد المتاحة لالستخدام ومبلغ  طبيعة يحتاجون لمعرفة الماليةالتقارير  يمستخدمفإن ، بعينھا أو مطالبات)( موارد اقتصاديةبالنقدية 

  في عمليات المنشأة المعدة للتقرير.

  التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات 

 –17فقرات ھدف ال رأنظتنتج التغيرات في الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا من األداء المالي لتلك المنشأة ( 15ھدف 
التوقعات  . لتقدير)21فقرة ھدف ال أنظرأخرى مثل إصدار أدوات دين، أو أدوات حقوق ملكية ( معامالت) ومن أحداث، أو 20ھدف 
كل من قادرين على التمييز بين  نمستخدموالأن يكون يلزم  -  سليمبشكل  -من المنشأة المعدة للتقرير التدفقات النقدية المستقبلية عن 

  ھذين النوعين من التغيرات. 

المنشأة على مواردھا االقتصادية.  أنتجتهتساعد المعلومات، عن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير، المستخدمين على فھم العائد الذي  16ھدف 
من  - ليةعابكفاءة وف - الستفادةامسؤولياتھا في لاإلدارة  أداءحسن مدى على  االمنشأة مؤشر أنتجتهالمعلومات عن العائد الذي وتوفر 

ً قلب ومكونات المعلومات عن توتعد موارد المنشأة المعدة للتقرير.  تأكد العدم درجة تقدير في  - خاصة بصفة - ذلك العائد مھمة أيضا
 تھاإدار أداء كيفيةو ،للمنشأة المعدة للتقريرالسابق المعلومات عن األداء المالي  تساعدعادة والتدفقات النقدية المستقبلية. حول 

  االقتصادية. ھاعلى مواردللمنشأة في التنبؤ بالعوائد المستقبلية  ،مسؤولياتھال

  أساس االستحقاق على المحاسبة  الذي تعكسهاألداء المالي 

 المعدة للتقرير ةواألحداث والظروف األخرى على الموارد االقتصادية للمنشأالمعامالت أساس االستحقاق آثار على المحاسبة  تصف 17ھدف 
والمدفوعات النقدية الناتجة عنھا في فترة  المقبوضاتحدثت  ولو حتىفيھا تلك اآلثار،  حدثتوالمطالبات عليھا في الفترات التي 

ً يعد ھذا ومختلفة.  اردھا والمطالبات عليھا والتغيرات في مو المعدة للتقرير المعلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة نظراً ألن، مھما
ً  توفر ما االقتصادية والمطالبات عليھا خالل فترة  -فقط  – معلومات وليس، للمنشأة والمستقبلي السابق األداء المالي لتقديرأفضل  أساسا

  والمدفوعات النقدية خالل تلك الفترة.  عن المقبوضات
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 والمطالبات عليھا التغيرات في مواردھا االقتصادية الذي تعكسه، ما تعد المعلومات عن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترة 18ھدف 
 تقدير)، مفيدة في 21فقرة ھدف ال أنظرعلى موارد إضافية من المستثمرين والدائنين ( - بشكل مباشر  – الحصولبخالف الذي يعكسه 

 المنشأة المعدة للتقريرمدى زيادة تلك المعلومات  ينتبو داخلة.صافي تدفقات نقدية  أن تولدعلى ية للمنشاة والمستقبل السابقةقدرة ال
 الحصول من خالل فقط من خالل عملياتھا، وليس داخلةصافي تدفقات نقدية  توليدقدرتھا على ل وبالتاليمواردھا االقتصادية المتاحة، ل

  على موارد إضافية من المستثمرين والدائنين. - بشكل مباشر  –

ً  – ما ن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترةالمعلومات ع تشيرقد  19ھدف  لموارد أو تنخفض ا فيه تزدادالذي  مدىال لىإ - أيضا
على قدرة المنشأة  تؤثر وبذلك ، ،الفائدةأحداث مثل التغيرات في أسعار السوق، أو معدالت نتيجة والمطالبات عليھا  للمنشأة االقتصادية

  .داخلةدية صافي تدفقات نق أن تولدعلى 

   السابقةالتدفقات النقدية الذي تعكسه األداء المالي 

ً  – ما التدفقات النقدية للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترة عنتساعد المعلومات  20ھدف   أن تولدقدرة المنشأة على  تقديرعلى  المستخدمين - أيضا
، بما في ذلك وكيفية إنفاقهالمنشأة المعدة للتقرير على النقد  ة حصولكيفي داخلة. وتبين ھذه المعلومات مستقبلية صافي تدفقات نقدية

المستثمرين، والعوامل األخرى  علىأو التوزيعات النقدية األخرى  األرباح النقديةتوزيعات  وأ، للدين ھاوتسديد اقتراضھامعلومات عن 
ات النقدية المستخدمين على فھم عمليات المنشأة المعدة للتقرير، المعلومات عن التدفق تساعدوتؤثر على سيولة أو مالءة المنشأة.  قدالتي 
   سيولتھا أو مالءتھا، وتفسير المعلومات األخرى عن األداء المالي. تقديرم أنشطتھا التمويلية واالستثمارية، وويوتق

   المالي األداء عن تنتج ال التي والمطالبات االقتصادية الموارد في التغيرات

ً  –معدة للتقرير والمطالبات عليھا اللمنشأة لالموارد االقتصادية  غيرتتقد  21ھدف  إصدار أسھم ملكية  مثلاألداء المالي،  بخالفألسباب  - أيضا
سباب تغير الموارد االقتصادية للمنشأة أل ضرورية لتزويد المستخدمين بفھم كاملتعد المعلومات عن ھذا النوع من التغير وإضافية. 

   .المستقبليتلك التغيرات على أدائھا المالي  انعكاسوالمطالبات عليھا و المعدة للتقرير
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   المنشأة المعدة للتقرير: الثانيالفصل 

   ]سيتم إضافته[

  

  

  الفقراتمن                                                                                                                                     المحتويات

  1خاصية                               المفيدة المالية لمعلوماتلالفصل الثالث: الخصائص النوعية 

 1خاصية                                                                                                                   مقدمة

 4خاصية                                                                    لمعلومات المالية المفيدة لعية الخصائص النو

 5خاصية                                                                                  الخصائص النوعية األساس 

 6خاصية                                                                                                                 المالءمة

 12خاصية                                                                                                 التعبير الصادق 

 17خاصية                                                                                  تطبيق الخصائص النوعية األساس 

 19خاصية                                                                                  الخصائص النوعية المعززة 

 20خاصية                                                                                                 القابلية للمقارنة

 26خاصية                                                                                                 القابلية للتحقق 

 29خاصية                                                                                 توفير المعلومات في الوقت المناسب

 30خاصية                                                                                                 القابلية للفھم 

 33 خاصية                                                                                 تطبيق الخصائص المعززة 

  35خاصية                                                                               المفيد التقرير الماليقيد التكلفة على 
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  لمعلومات المالية المفيدةلالخصائص النوعية الفصل الثالث: 
  

  مقدمة
 

 أكثر فائدةأنواع المعلومات التي من المحتمل أن تكون  ،في ھذا الفصل تُناقشي الت ،تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة   1خاصية 
المنشأة المعدة للتقرير على أساس  حولفي اتخاذ قرارات  والمحتملين منھم الحاليين ،للمستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين

   المعلومات الواردة في تقريرھا المالي (المعلومات المالية).

المطالبات على المنشأة المعدة للتقرير، وآثار كذلك توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير، و   2خاصية 
على  "إطار المفاھيم"واألحداث والظروف األخرى التي تغير تلك الموارد والمطالبات. (يشار إلى ھذه المعلومات في  المعامالت
توقعات واستراتيجيات اإلدارة  عن مواد تفسيرية –أيضا  –بعض التقارير المالية  وتشملت عن الظواھر االقتصادية). أنھا معلوما

  .المستقبليةللمنشأة المعدة للتقرير، وأنواع أخرى من المعلومات 

في القوائم المالية، إضافة إلى المعلومات المالية ة الموفر، على المعلومات المالية 3لمعلومات المالية المفيدةلتنطبق الخصائص النوعية    3خاصية 
 .تنطبق التكلفة، التي تعد قيداً شائعاً على قدرة المنشأة المعدة للتقرير على توفير معلومات مالية مفيدةوبالمثل، بطرق أخرى.  الموفرة

على سبيل  .المعلومات المختلفة من نواعلألالتكلفة  قيدتطبيق الخصائص النوعية و عند عتباراتالا تختلف قد بالرغم من ذلك،و
والمطالبات  الموجودة الموارد االقتصادية عنعلى المعلومات المستقبلية عن تطبيقھا على المعلومات  ھايختلف تطبيق قد ،المثال
  ، وعلى التغيرات في تلك الموارد والمطالبات. الحالية

  

  
  

  لمعلومات المالية المفيدةلالخصائص النوعية 

فائدة المعلومات  زتُعزَّ  .عما تستھدف أن تعبر عنه -بصدق  –تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب أن تكون مالئمة وتعبر  حتى    4 خاصية
  . للفھم وقابلةفي الوقت المناسب وتتوفر ،وقابلة للتحقق ،المالية إذا كانت قابلة للمقارنة

  الخصائص النوعية األساس
  .التعبير الصادقو المالءمة ھيعية األساس الخصائص النو    5خاصية 

  المالءمة   

يمكن أن تكون . المستخدمونيتخذھا تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي ھي تلك التي المعلومات المالية المالئمة   6خاصية 
على علم بھا  -بالفعل  – منھا، أو كانوا ن عدم االستفادةياختار بعض المستخدم لوالمعلومات قادرة على إحداث فرق في قرار، حتى و

  من مصادر أخرى. 

  ، أو قيمة تأكيدية، أو كالھما.تنبؤيهتكون المعلومات المالية قادرة على إحداث فرق في القرارات إذا كان لھا قيمة     7خاصية 

ن للتنبؤ يالمستخدم المستخدمة من قبل اإلجراءاتت في كمدخال أن تُستخدمإذا كان من الممكن  تنبؤيهيكون للمعلومات المالية قيمة    8خاصية 
ً ، أو تنبؤً  نفسھا أن تكون المعلومات المالية -بالضرورة  – ال يلزمبالنتائج المستقبلية.  ستخدم المعلومات ليكون لھا قيمة تنبؤية. تُ  توقعا

  في إجراء تنبؤاتھم. المستخدمين من قبل تنبؤيهالمالية التي لھا قيمة 

  ، أو تغير) تقويمات سابقة. تُؤكد( عنتغذية عكسية  توفريكون للمعلومات المالية قيمة تأكيدية، إذا كانت    9خاصية 

ً  –تنبؤيه المعلومات التي يكون لھا قيمة فترتبط القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية للمعلومات المالية ببعضھا البعض.  10خاصية  يكون لھا  - غالبا
أساس للتنبؤ على أنھا ستخدم لسنة الحالية، التي يمكن أن تُ ليمكن مقارنة معلومات اإليراد  ،على سبيل المثالف .ضاقيمة تأكيدية أي

. يمكن أن تساعد نتائج تلك السابقةفي السنوات  إجراؤھالسنة الحالية التي تم لباإليرادات في السنوات المستقبلية، مع تنبؤات اإليراد 
  التي كانت تستخدم إلجراء تلك التنبؤات السابقة. اإلجراءاتتصحيح وتحسين المقارنات المستخدم على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عليھا. دإلى الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة والقي دالقيو الخصائص النوعية مصطلحات شيرت، "إطار المفاھيم"أجزاء  جميع في3
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  األھمية النسبية

على على القرارات التي يتخذھا المستخدمون  سوء عرضھا، إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفھا، أو أھمية نسبية تذاتكون المعلومات  11خاصية 
ً محدداً من المالءمةبعينھا منشأة معدة للتقرير عنالمعلومات المالية  أساس  – لمنشأةل – . بعبارة أخرى، تعد األھمية النسبية جانبا
، وبالتالي. إليھما معاحجم ھذه البنود أو  لىإ، أو بعينھاطبيعة البنود التي ترتبط بھا المعلومات في سياق تقرير مالي لمنشأة  إلى يستند

  . معينفي موقف  ذا أھمية نسبيةما قد يكون  -مسبقاً  –مجلس حداً كمياً موحداً لألھمية النسبية، أو أن يحدد الال يمكن أن يحدد 
 

  لصادقالتعبير ا

عن  -  فقط -  تعبر أالتكون المعلومات المالية مفيدة، يجب  وحتىأرقام. بتعبر التقارير المالية عن الظواھر االقتصادية بكلمات و 12خاصية 
ً  –الظواھر المالئمة، بل يجب أن تعبر  ً بشكل ولكي بصدق عن الظواھر التي تستھدف التعبير عنھا.  - أيضا يكون التعبير صادقا

الكمال أمراً نادراً، قطعاً، يعد . خالياً من الخطأو محايداً و كامالً يجب أن يكون حيث  ،ثالث خصائص يكون للوصفجب أن كامل، ي
  .ممكنال حدالتعظيم تلك الخصائص إلى ھو مجلس ال إن ھدفإذا كان قابالً للتحقيق على اإلطالق. 

والتوضيحات ، بما في ذلك جميع التوصيفات الموصوفةفھم الظاھرة ليخدم يشمل الوصف الكامل جميع المعلومات الضرورية للمست 13خاصية 
ً وصف –كحد أدنى  -يشمل الوصف الكامل لمجموعة من األصول س ،على سبيل المثالف الضرورية. لطبيعة األصول في المجموعة،  ا

ً ووصف ً رقمي ا التكلفة األصلية، أو التكلفة  ،بيل المثال(على س الرقميالوصف  يعبر عنهما ل توضيحالجميع األصول في المجموعة، و ا
والعوامل  ،جودة وطبيعة البنود عنحقائق مھمة ل توضيحات قد يستلزم الوصف الكامل لبعض البنودو .المعدلة، أو القيمة العادلة)

  . الرقميالمستخدم لتحديد الوصف  اإلجراءوالظروف التي يمكن أن تؤثر على جودتھا وطبيعتھا، و

على  ينطويو أفي اختيار المعلومات المالية، أو عرضھا. فالوصف المحايد ال يكون متحيزاً،  التحيزالوصف المحايد من لو يخ 14خاصية 
أو غير  مرغوببشكل  -  لمعلومات الماليةا تلقييشوبه تالعب لزيادة احتمال خالف ذلك و أو يكون مؤكداً، أو غير مؤكد، أمحاباة، 

 العكس على، أو بدون تأثير على السلوك. غرضمعلومات بدون  المعلومات المحايدة تعنى الو. ينالمستخدم من قبل –مرغوب فيه 
 ً   قادرة على إحداث فرق في قرارات المستخدمين.  - بموجب التعريف –، تكون المعلومات المالية المالئمة تماما

ن الخطأ أنه ال يوجد أخطاء، أو حذف في وصف الظاھرة، وأنه قد ال يعنى التعبير الصادق الدقة في جميع الجوانب. ويعني الخلو م 15خاصية 
اُختير وطُبق اإلجراء المستخدم إلنتاج المعلومات التي يتم التقرير عنھا بدون أخطاء في اإلجراء. في ھذا السياق، ال يعنى الخلو من 

 مرصودةأو قيمة غير  مرصودا كان تقدير سعر غير الخطأ الدقة الكاملة في جميع الجوانب. فعلى سبيل المثال، ال يمكن تحديد ما إذ
 -بشكل واضح ودقيق  - تقديراً دقيقاً أو غير دقيق. بالرغم من ذلك، يمكن أن يكون التعبير عن ذلك التقدير صادقاً، إذا ُوصف المبلغ 

بيق اإلجراء المناسب لتطوير على أنه تقدير، وإذا تم توضيح طبيعة وحدود إجراء التقدير، وإذا لم تحدث أخطاء في اختيار وتط
  التقدير.

 عقاراتالمنشأة المعدة للتقرير  تتلقىقد  ،على سبيل المثالف .معلومات مفيدة -بحد ذاته  - الصادق  التعبيرليس بالضرورة أن ينتج عن  16خاصية 
تكلفته، عن  –بصدق  – سيعبرفة صل بدون تكلألالمنشأة  اقتناءمن الواضح أن التقرير عن  .وآالت ومعدات من خالل منحة حكومية

ً  مفيدة المعلومة تلك تكون أال -  المحتمل من -ولكن  المبلغ عدل به يُ أن  ينبغيھو تقدير المبلغ الذي  وضوحا. مثال آخر أكثر تماما
ً صادق اً ھبوط في قيمة األصل. يمكن أن يكون ھذا التقدير تعبيرالعكس يل الدفتري ألصل  إجراءً للتقرير المنشأة المعدة  طبقت إذا ا

ً مناسب إذا  بالرغم من ذلك،على التقدير.  -بشكل جوھري  –تؤثر تأكد  عدمحاالت أي  ووضحت – بشكل صحيح - ، ووصفت التقديرا
بعبارة أخرى، تكون مالءمة األصل و .مفيداً  -  بعينه – فلن يكون ھذا التقدير جداً، كبيرةھذا التقدير مثل عدم التأكد في  درجة تكان

ھذا التقدير يمكن أن يوفر أفضل المعلومات فإن أكثر صدقاً، يكون بديل  تعبير وإذا لم يوجد شك. محل -بصدق  – عنه يُعبرالذي 
  المتاحة. 

  تطبيق الخصائص النوعية األساس

لصادق عن ظاھرة غير التعبير اف .بصدق ُمعبر عنھا -وفي ذات الوقت  – مالئمة يجب أن تكونفإنه تكون المعلومات مفيدة،  حتى 17خاصية 
  في اتخاذ قرارات جيدة. المستخدمين يساعدال التعبير غير الصادق عن ظاھرة مالئمة،  أومالئمة، 

 وقيد المعززة الخصائصتطبيق الخصائص النوعية األساس أكثر كفاءة وفعالية كما يلي: (مع مراعاة آثار  إجراءكون يعادة ما  18خاصية 
المعلومات  لمستخدميأن تكون مفيدة  من الممكنالحسبان في ھذا المثال). أوالً: تحديد ظاھرة اقتصادية في  لم تؤخذالتي  ،التكلفة

كانت متاحة ويمكن التعبير  إذاتكون أكثر مالءمة سالمالية للمنشأة المعدة للتقرير. ثانياً: تحديد نوع المعلومات عن تلك الظاھرة التي 
استيفاء الخصائص  إجراء فإن، وإذا تم ذلكعنھا بصدق.  يُعبرنت تلك المعلومات متاحة ويمكن أن عنھا بصدق. ثالثاً: تحديد ما إذا كا

   من المعلومات. مةءمال األكثرالتاليالنوع  مع اإلجراءكرر في وإال .عند ھذه النقطةينتھي النوعية األساس 

  الخصائص النوعية المعززة 

، خصائص نوعية تعزز من فائدة وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، والقابلية للفھم ،للتحقق والقابلية ،القابلية للمقارنةتعد  19خاصية 
ً  –تساعد الخصائص النوعية المعززة  قدعنھا بصدق.  وُعبِّرمالئمة، التي تعد المعلومات  أن  ينبغيتحديد أي طريقتين  في -أيضا

  على نحو متساٍو. -بصدق  – ةً عن الظاھرةُمعبر، وةمالئم كلتاھما تلوصف ظاھرة، إذا كان تُستخدم
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  القابلية للمقارنة

بيع، أو االحتفاظ باستثمار، أو االستثمار في المنشأة ال ،بين بدائل، على سبيل المثالمن اختيار  على قرارات المستخدمين تنطوي 20خاصية 
معلومات مشابھة بدة للتقرير أكثر فائدة إذا أمكن مقارنتھا المنشأة المع عن، تعد المعلومات وبالتاليالمعدة للتقرير أو منشأة أخرى. 

  تاريخ آخر. لالمنشأة نفسھا لفترة أخرى، أو  عنمعلومات مشابھة وبأخرى،  منشآت عن

ف الخصائص بخال بين البنود.التشابه واالختالفات  أوجهتحديد وفھم من  المستخدمين التي تمكننوعية الخاصية الالقابلية للمقارنة تعد  21خاصية 
  األقل.  على- اثنين بندينالمقارنة  تتطلب. واحد ببندالنوعية األخرى، ال ترتبط القابلية للمقارنة 

 فترةإلى استخدام الطرق نفسھا للبنود نفسھا، إما من فترة إلى  يشيرالثبات ف أنھما مختلفان.رغم أن الثبات يرتبط بالقابلية للمقارنة، إال  22خاصية 
أما الثبات فھو يساعد على تحقيق ھذا  ؛الھدف القابلية للمقارنة تعدفترة واحدة عبر المنشآت.  فيأو  ،معدة للتقريرالة منشأال داخل

  الھدف.

 واألشياء ،تكون المعلومات قابلة للمقارنة، فإن األشياء المتشابھة يجب أن تبدو متشابھة حتى. التام التطابق ليست ھيالقابلية للمقارنة  23خاصية 
 تُعززجعل األشياء المختلفة تبدو متشابھة، كما ال  من خالل مقارنةللقابلية المعلومات المالية  تُعززوال  .المختلفة يجب أن تبدو مختلفة

  جعل األشياء المتشابھة تبدو مختلفة.  من خالل

التعبير الصادق عن  يحوزأن  ينبغينوعية األساس. الخصائص ال استيفاء من خاللمن القابلية للمقارنة  مامن المحتمل تحقيق درجة  24خاصية 
من  مشابھةمن القابلية للمقارنة مع التعبير الصادق عن ظاھرة اقتصادية مالئمة  مادرجة على  -بالطبع  – ظاھرة اقتصادية مالئمة

  معدة للتقرير.  أخرىمنشأة  قبل

بطرق متعددة، إال أن السماح بطرق محاسبية بديلة للظاھرة االقتصادية  -  بصدق –ظاھرة اقتصادية معينة  التعبير عن يمكنرغم أنه  25خاصية 
  من القابلية للمقارنة. يقلصنفسھا، 

  القابلية للتحقق

عن الظاھرة االقتصادية التي تستھدف التعبير عنھا.  -بصدق  –أن المعلومات تعبر بتأكيد للمستخدمين التساعد القابلية للتحقق على  26خاصية 
، رغم أنه ليس من إجماعالتوصل إلى  ،ومستقلين على قدر من المعرفة ،مختلفين لقابلية للتحقق أنه بإمكان مراقبينتعنى او

ً أن يكون اتفاقاً كامالً، على أن وصفاً  الضروري حتى واحدة  لنقطة اً تقدير تكون أنالمعلومات الكمية  ال يلزمھو تعبير صادق.  معينا
ً  – حققالت يمكن .قابلة للتحقق تكون   االحتماالت المتعلقة بھا.من المحتملة و المبالغمن  نطاقمن  - أيضا

، أو تعبير آخر من خالل المالحظة المباشرة، مبلغالتحقق المباشر التحقق من  يعنى، أو غير مباشر. اً يمكن أن يكون التحقق مباشر 27خاصية 
 حسابنموذج أو معادلة، أو أسلوب آخر، وإعادة لاشر فحص المدخالت التحقق غير المب يعنىو. النقدعد  من خالل ،على سبيل المثال

فحص المدخالت (الكميات والتكاليف)  من خالل المخرجات باستخدام المنھجية نفسھا. مثال ذلك التحقق من المبلغ الدفتري للمخزون
  استخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً).  ،(على سبيل المثال التكلفةافتراض تدفق نفس مخزون آخر المدة باستخدام  حسابوإعادة 

ً ھذا ، إذا كان مستقبليةوالمعلومات المالية المستقبلية إال في فترة  التوضيحاتقد ال يكون من الممكن التحقق من بعض  28خاصية  على  ممكنا
اإلفصاح الضروري ما يكون من  نه عادةً استخدام تلك المعلومات، فإ يريدونعلى تحديد ما إذا كانوا  المستخدمينمساعدة ول اإلطالق.

  المعلومات.  تؤيدجمع المعلومات والعوامل والظروف األخرى التي  طرق، واألساس عن االفتراضات

  توفير المعلومات في الوقت المناسب

قادرة على التأثير على  تكونللوقت المناسب االقرار في  لصانعيالمعلومات  إتاحةيعنى توفير المعلومات في الوقت المناسب  29خاصية 
 بأنھا ُموفرةبعض المعلومات  تتصف قد بالرغم من ذلك،و أقل فائدة.، كلما كانت المعلومات قديمة كلما كانت وبشكل عام .قراراتھم

يد بعض المستخدمين لتحد يحتاج قد - على سبيل المثال –فترة التقرير، نظراً ألنه في الوقت المناسب بعد فترة طويلة من نھاية 
  االتجاھات.  تقديرو

  

  القابلية للفھم

  .قابلة للفھميجعلھا  -  وموجز بشكل واضح -وتوصيف وعرض المعلومات  ،إن تصنيف 30خاصية 

تلك الظواھر من التقارير  عنيؤدى استبعاد المعلومات قد لفھم. ل، وال يمكن جعلھا سھلة بشكل متأصلتعد بعض الظواھر معقدة  31خاصية 
 يٌحتمل، عليه وبناءً تلك التقارير غير كاملة، ستكون  بالرغم من ذلك،و .جعل المعلومات في تلك التقارير المالية أسھل للفھمالمالية إلى 

  أن تكون مضللة.

 وماتالمعل يستعرضونمعرفة باألعمال واألنشطة االقتصادية، والذين قدر معقول من ال على الذين لمستخدمينلالتقارير المالية  تُعد 32خاصية 
إلى الحصول على مساعدة مستشار لفھم معلومات  ،الجادونو ، قد يحتاج المستخدمون، المطلعونأحيانا. بقدر من العناية ويحللونھا

  ظواھر اقتصادية معقدة. عن



   إطار مفاھيم التقرير المالي

 مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية    ©  10  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  تطبيق الخصائص النوعية المعززة

بشكل سواء  -النوعية المعززة  الخصائص ال تستطيع ك،لبالرغم من ذو .ممكنالحد الالنوعية المعززة إلى  أن تُعظم الخصائص ينبغي 33خاصية 
  .بصدق عنھا غير ُمعبرأن تجعل المعلومات مفيدة إذا كانت تلك المعلومات غير مالئمة، أو  - كمجموعةأو  فردي

ً محدداً. يال  اً كررتم إجراءً النوعية المعززة  الخصائصيعد تطبيق  34خاصية   لتُعظماصية نوعية معززة خ تقليصيجب قد ، فأحياناتبع ترتيبا
 - مستقبلي بأثر - تطبيقللنتيجة ك ،القابلية للمقارنةفي المؤقت  من المفيد التخفيضقد يكون  ،على سبيل المثالف .خاصية نوعية أخرى

بشكل  - يمكن أن تعوض اإلفصاحات المناسبة  األطول.المدى  في، لتحسين المالءمة، أو التعبير الصادق جديد تقرير ماليمعيار ل
  عدم القابلية للمقارنة.  -  جزئي

  المفيد  التقرير الماليالتكلفة على  قيد

تكاليف،  يتطلب. إن التقرير عن المعلومات المالية التقرير الماليتعد التكلفة قيداً شائعاً على المعلومات التي يمكن توفيرھا من خالل  35خاصية 
من التكاليف والمنافع التي  أنواع عديدةوجد وت .منافع التقرير عن تلك المعلوماتل من خالومن المھم أن تكون تلك التكاليف مبررة 

  في الحسبان. أن تُؤخذ  ينبغي

 -  في النھاية - لكن في جمع المعلومات المالية، والتعامل معھا، والتحقق منھا ونشرھا، والمعلومات المالية معظم جھودھم  ُموفرويبذل  36خاصية 
ً  –المعلومات المالية  . يتحمل مستخدمومخفضةعوائد  شكلتلك التكاليف في  يتحمل المستخدمون تكاليف تحليل وتفسير  - أيضا

تكاليف إضافية للحصول على تلك المعلومات من  ونن يتحمليالمستخدم الالزمة، فإنالمعلومات  تُوفرإذا لم و. الُموفرةالمعلومات 
  مكان آخر، أو لتقديرھا.

عما تستھدف أن تعبر عنه المستخدمين على اتخاذ القرارات  -بصدق  –مالئمة وتعبر التي تعد معلومات المالية قرير عن اليساعد الت 37خاصية 
 يتلقىالمال بشكل أكثر كفاءة، وتكلفة أقل لرأس المال لالقتصاد ككل. أيضاً، رأس ھذا عمل أسواق  وينتج عن بمزيد من الثقة.

من غير الممكن أن توفر  بالرغم من ذلك، .استنارة أكثر قراراتاتخاذ  من خالل، منافع ينهبع مستثمر، أو مقرض، أو دائن آخر
  كل مستخدم مالئمة. يجدھاالتقارير المالية ذات الغرض العام جميع المعلومات التي 

التكاليف التي يتم تحملھا  معينةمعلومات  أن تبرر منافع التقرير عن - من المحتمل - ما إذا كان المجلس يُقدرالتكلفة،  قيدتطبيق  عند 38خاصية 
 ُموفريمعلومات من ل، يسعى المجلس مقترح تقرير ماليمعيار  تطوير علىالتكلفة  قيدواستخدام تلك المعلومات. عند تطبيق  لتوفير

افع وتكاليف ذلك المعيار. الطبيعة والكمية المتوقعة لمن عن اآلخرينالمعلومات المالية، والمستخدمين، والمراجعين، واألكاديميين، و
  خليط من المعلومات الكمية والنوعية. إلى التقديرات، تستند المواقففي معظم 

من المعلومات  معينة بنودلتكاليف ومنافع التقرير عن  المختلفة األفراد تقديراتتختلف سوف  ،الشخصية مالزمة الجوانب بسبب 39خاصية 
 - فقط  –بشكل عام، وليس  بالتقرير المالي المتعلقةالتكاليف والمنافع  األخذ في الحسبانلى مجلس إاليسعى  ،عليه وبناءً  .المالية
ً  –برر تالتكاليف والمنافع  تقديراتال يعنى ذلك أن و. بعينھا بمنشآت معدة للتقرير المتعلقة لجميع  التقرير متطلباتنفس  –دائما

بشكل (بشكل عام، أو  لزيادة رأس الماللطرق المختلفة لالمختلفة للمنشآت، أو ألحجام ل نظراً  مناسبةتكون االختالفات  قدالمنشآت. 
  عوامل أخرى.لأو  المختلفين حتياجات المستخدمينالخاص)، أو 
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   المتبقيالنص  ):1989( اإلطار""الفصل الرابع: 

 الدوليمعيار المحاسبة  بموجب)، ليعكس التغيرات التي تمت 1989(عداد وعرض القوائم المالية إلطار اإل من المتبقيالنص  يُعدللم 
   ).2007سنة  الُمنقح في(عرض القوائم المالية 1
  

ً  -سيُحدث   . في الحسبان المجلس عناصر القوائم المالية وأسس قياسھا أخذعند  تبقيالمالنص  -أيضا

  
  االفتراض األساس

  
  االستمرارية

، فإنه وبالتالي .خالل المستقبل المنظور ستستمر في العملمنشأة مستمرة، و ھيبافتراض أن المنشأة  - عادة  –القوائم المالية  تُعد    1. 4
أو  تلك النية ت توجدوإذا كان ؛نسبية أھمية ذي بشكل -عملياتھا  نطاقتخفيض للتصفية، أو  الحاجة وال نيةال ليس للمنشأة هأن يُفترض
  . المستخدم األساسعن  يُفصحالقوائم المالية على أسس مختلفة، وفي ھذه الحالة،  تعد أن يمكن ه، فإنالحاجة

  عناصر القوائم المالية 
 

ً واسعة فئاتواألحداث األخرى عن طريق تجميعھا في  للمعامالتالية تصور القوائم المالية اآلثار الم  2. 4 االقتصادية.  لخصائصھا، وفقا
بقياس المركز المالي في  -مباشر بشكل  –اصطالح عناصر القوائم المالية. إن العناصر المرتبطة  الفئات الواسعةيطلق على ھذه 

الدخل  ھيبقياس األداء في قائمة الدخل  - مباشر بشكل  –لعناصر المرتبطة اإن  .األصول وااللتزامات وحقوق الملكية ھيالميزانية 
ال ، ومن ثمعناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية،  - عادةً  – المركز الماليتعكس قائمة التغيرات في ووالمصروفات. 

  ھذه القائمة. ل متفردةعناصر  المفاھيم" طار"إ يحدد

األصول  أن تُصنفيمكن  ،على سبيل المثالف .تبويب فرعى إجراءعلى  -وقائمة الدخل  في الميزانية - العناصر  عرض ھذه ينطوي  3. 4
ألغراض  للمستخدمينفائدة  األكثرالمعلومات بالطريقة  إظھار من أجلطبيعتھا، أو وظيفتھا في أعمال المنشأة،  بحسبوااللتزامات 

  اتخاذ القرارات االقتصادية. 

  مالي المركز ال

 ھذه العناصر كما يلي:  وتُعرف .وااللتزامات وحقوق الملكية ،األصول ھيبقياس المركز المالي،  - بشكل مباشر –العناصر المرتبطة إن   4. 4

  أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلة للمنشأة.  ويُتوقع، سابقةحداث ألنتيجة كالمنشأة  تُسيطر عليهاألصل ھو مورد      )أ(

 تنطويتدفق خارج من المنشأة لموارد  تسويته ينتج عنأن  ويُتوقع، سابقةأحداث  عن ناشئٌ على المنشأة  التزام حالي االلتزام ھو   )ب(
  على منافع اقتصادية. 

   .التزاماتھا جميعحق الملكية ھو الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد طرح     )ج(

 .في الميزانية أن تُثبتقبل  استيفاؤھا التي يلزم الضوابطال تحاول تحديد  ھااألساس لھا، ولكن السمات وااللتزام األصلتحدد تعريفات    5. 4
التي اإلثبات  ضوابط تستوفيألنھا ال  نظراً أصول أو التزامات في الميزانية، على أنھا  تُثبتال  البنود التيتشمل التعريفات  وبالتالي،
منشأة، ال من، أو إلى دفقستت المستقبلية االقتصادية لمنافعبأن اكون التوقع ي، يجب أن وبالتحديد. 53. 4 – 37. 4في الفقرات  نُوقشت
  أصل أو التزام.  أن يُثبتقبل  38. 4في الفقرة  ضابط االحتمال الستيفاء - بشكل كافٍ  - اً مؤكد

االقتصادي،  وواقعه، األساس بجوھره االھتمام يلزمية، فإنه ملك حقوقتعريف أصل، أو التزام، أو  ما يستوفي بندما إذا كان  تقديرعند    6. 4
أن المستأجر  ھو االقتصادي قعالواو، فإن الجوھر تمويليال اإليجارفي حالة  ،، على سبيل المثالوبالتالي القانوني.وليس مجرد شكله 

مقابل ھذا  لدفع التزام الدخول فيمقابل في  نتاجيةاإللجزء األكبر من حياته خالل استخدام األصل المستأجر الالمنافع االقتصادية  يقتني
ً الحق مبلغ تعريف  تستوفي بنود تمويليال اإليجار ينشأ عن، . وبالتاليالقيمة العادلة لألصل واألعباء المالية المرتبطة بذلك يقترب من ا

  في الميزانية للمستأجر. على ھذا النحو وتُثبتأصل والتزام، 

ً  الُمعدة ياتقد تشمل الميزان   7. 4 وال تظھر كجزء من  التزامأصل أو  اتتعريف ال تستوفي بنوداً  للتقرير المالي الحاليةللمعايير الدولية  وفقا
 للتقرير الحالية الدولية للمعاييرالمستقبلية  المراجعات ستحكم 4. 4في الفقرة  المحددة، فإن التعريفات بالرغم من ذلكحقوق الملكية. 

  . المالي للتقرير المستقبلية الدولية معاييرلاولصياغة  المالي
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  األصـــول

ومعاِدالت  ،في تدفق النقد -بشكل مباشر أو غير مباشر  - أن يساھم ھي إمكانية، ما أصل في الكامنةاالقتصادية المستقبلية  المنفعة إن  8. 4
شكل قابلية  -أيضا  – تأخذ اإلمكانية وقد .طة التشغيلية للمنشأةجزًء من األنش بحيث تكونإنتاجية  اإلمكانيةكون تقد  .المنشأة إلى النقد

 تكاليف تُخفضتصنيع بديلة كما في حالة عملية للنقد، أو قدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة،  ُمعادالتإلى نقد، أو  التحول
  اإلنتاج. 

ھذه السلع أو الخدمات  ونظراً ألن ؛العمالء احتياجاتإشباع رغبات، أو  نتاج سلع، أو خدمات قادرة علىإلالمنشأة أصولھا  تُوظفعادة   9. 4
قدم ي .للمنشأة التدفق النقدي، يساھمون في وبالتالي ھا،، فإن العمالء مستعدون للدفع مقابلاالحتياجاتھذه الرغبات، أو  تستطيع أن تشبع

  ألخرى. ا المواردعلى  لسيطرته نظراً خدمة للمنشأة،  - في حد ذاته  - النقد

  يمكن لألصل:  ،على سبيل المثالف .لمنشأة بعدة طرقإلى اأن تتدفق  ما أصل في الكامنةيمكن للمنافع االقتصادية المستقبلية  10. 4

  المنشأة.  من قبلإنتاج سلع، أو خدمات تباع في مع أصول أخرى باالشتراك أن يستخدم منفرداً، أو      )أ(

  بأصول أخرى.  يُبادلأن    )ب(

   .التزام لتسويةأن يستخدم     )ج(

  المنشأة.  مالكأن يوزع على     )د(

ً  اً أمر المادي ال يعد الشكل بالرغم من ذلك،و مادي. كيانواآلالت والمعدات، لھا  العقارات ،كثير من األصول، على سبيل المثال  11. 4  أساسا
أن تتدفق منھا منافع  يُتوقعأصول إذا كان  ھيعلى سبيل المثال، ، فإن براءات االختراع وحقوق التأليف، وبالتالي أصل؛لوجود 

   .تُسيطر عليھا المنشأةتاقتصادية مستقبلية للمنشأة، وإذا كان

إال أنه عند  .، بحقوق قانونية، بما في ذلك حق الملكيةالعقاراتو التحصيل مستحقةالمبالغ  ،كثير من األصول، على سبيل المثالترتبط  12. 4
يعد أصالً، إذا  إيجارعقد  بموجب المحتفظ بهفإن العقار  ،، على سبيل المثالوبالتالي أمراً أساساً؛حق الملكية  ال يعد، أصلوجود  تحديد

 نتيجة -  عادةً  – تكونمنافع اللسيطرة على على امنشأة ال أن قدرة رغمو. العقاركانت المنشأة تسيطر على المنافع المتوقع أن تتدفق من 
فإن  ،على سبيل المثالف .سيطرة قانونية توجد، حتى عندما ال صلاألتعريف  يستوفيأن  -ذلك  مع -يمكن  البندونية، فإن حقوق قانل

صل األتعريف  ينطبق عليھاأن  - سراً  على تلك المعرفةتمت المحافظة  إذا-نشاط تطوير يمكن من  يتم الحصول عليھاالمعرفة التي 
  فع المتوقع أن تتدفق منھا. منشأة على المناالعندما تسيطر 

شرائھا، أو إنتاجھا،  من خالل األصولعلى  -عادة  –تحصل المنشآت  .أخرى سابقة، أو أحداث سابقة تمعامالتنتج أصول المنشأة من  13. 4
جزء من برنامج أنھا  علىالمنشأة من الحكومة  تتسلمھاالتي  العقارات من أمثلتھا ؛أو أحداث أخرى أصوالً  معامالت تُولد يمكن أن ولكن

 - في المستقبل أو األحداث المتوقع أن تحدث  المعامالت ال ينشأ عن، واكتشاف الثروات المعدنية. مافي منطقة  االقتصاديلتشجيع النمو 
  . األصلتعريف  - في حد ذاتھا - نية شراء مخزون  ينطبق على ال ،، على سبيل المثالوبالتالي ؛أصول - في حد ذاتھا

فإن ، ما منشأة نفقةال، عندما تتحمل وبالتالي أن يتزامنا. –بالضرورة ليس  –لكن يوجد ارتباط وثيق بين تحمل النفقة وتوليد األصول،  14. 4
ً على أن ليس همنافع اقتصادية مستقبلية، ولكنل السعيقد يوفر دليالً على ذلك  تعريف  يستوفي على بند ما الحصول تم قد هدليالً قاطعا
ً  - بالتالي – ، وأن يصبحاألصلتعريف  استيفاءمن  بنداً ال يمنع  المتعلقة بذلك النفقة غياببالمثل، فإن و صل.األ في  لإلثبات مرشحا

  . األصلالتي تم التبرع بھا للمنشأة تعريف  البنود تستوفي أن يمكن ،على سبيل المثال ؛الميزانية

  االلتزامات

قد  .واجباً، أو مسؤولية للعمل أو التصرف بطريقة معينة االلتزام يُعد حالي. التزامالمنشأة على أن  ھيلاللتزام  أحد الخصائص األساسية 15. 4
ً قانون واجبة النفاذ االلتزامات تكون لمبالغ مع ا ،على سبيل المثالو - عادة –. يكون ھذا ھو الحال تشريعيمتطلب لعقد ملزم أو لنتيجة  ا

والعرف  ،العادية األعمالمن ممارسة  -أيضا  – تااللتزاماتنشأ  وبالرغم من ذلك، المستلمة.مقابل السلع والخدمات  واجبة السداد
منشأة، كنوع من الإذا قررت  ،المثال سبيل علىف .عالقات أعمال جيدة، أو في التصرف بطريقة عادلةعلى  المحافظةوالرغبة في 

فإن المبالغ المتوقع إنفاقھا  ،ھذه العيوب بعد انقضاء فترة الضمان عندما تظھرالعيوب في منتجاتھا حتى  بتداركأن تقوم  ،السياسة
  ، تعد التزامات. ُمباعة بالفعلسلع ب والمتعلقة

. حالي التزامأصول في المستقبل  باقتناء -في حد ذاته  -منشأةالإدارة قرار  ال ينشأ عن. مستقبلي والتزام حالي التزام التمييز بين يلزم 16. 4
 فإنفي الحالة األخيرة،  .األصل القتناء لإللغاءاألصل، أو عندما تدخل المنشأة في اتفاق غير قابل  تسليمعند  -فقط  - اللتزاما عادة، ينشأ

وجود غرامة كبيرة، ل نظراً  ،، على سبيل المثالااللتزامعدم تنفيذ لاالقتصادية  العواقبأن تعني التفاق في ا لإللغاء ةالقابل غير طبيعةال
  طرف آخر. إلى لموارد ل الخارج تدفقالمحدود، إن وجد، لتجنب  حق اختيارنشأة تترك للم
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 الطرف األخر. بمطالبة الوفاءمنافع اقتصادية من أجل  تنطوي علىالمنشأة عن موارد  تخليعلى  -عادة  – حالي التزامتسوية  تنطوي 17. 4
  : من خاللل، بعدة طرق، على سبيل المثا حالي التزاميمكن أن تحدث تسوية 

   دفع نقد.     )أ(

   .تحويل أصول أخرى   )ب(

   .تقديم خدمات    )ج(

   .آخر بالتزام االلتزاماستبدال ذلك      )د(

  ملكية.  حقوقإلى  االلتزامتحويل     )ھـ(

  وسائل أخرى مثل تنازل الدائن عن حقوقه، أو فقدانھا. من خالل  االلتزام إطفاء -أيضاً  –يمكن 

استخدام الخدمات والسلع،  اقتناء ينشأ عن ،، على سبيل المثالوبالتالي .أخرى ، أو أحداث سابقةمعامالت سابقةنتج االلتزامات عن ت 18. 4
 تثبتالقرض. يمكن أن  بتسديد التزام بنكيقرض  تلقي ينتج عنمقدماً، أو عند االستالم)، كما  دفعھا(ما لم يكن قد تم  دائنين تجاريين

ً أي –المنشأة  في ھذه الحالة،  على أنھا التزامات؛ ،مشتريات العمالء السنوية والُمستندة إلىفي المستقبل،  االمسموح بھ الحسومات -ضا
  االلتزام.  نشأ عنھاالتي  ھو المعاملة السابقبيع السلع في  فإن

على أنھا ف بعض المنشآت ھذه االلتزامات تص من التقدير. درجة كبيرة من خالل استخدام –فقط  –بعض االلتزامات  قياس يمكن 19. 4
 –بشكل ضيق، بحيث يشمل  يُعرفمفھوم االلتزام  نظراً ألنھذه المخصصات التزامات، مثل ال تعد  ،في بعض الدول .المخصصات

ً  4. 4في الفقرة الوارد تعريف االلتزام  يتبعجراء تقديرات. إلالمبالغ التي يمكن تحديدھا دون الحاجة  -فقط  ، وبالتالي أوسع. منھجا
ً حتى  باقي وينطبق عليه، حالي التزاممخصص على  ينطويعندما   تهأمثل ومنالمبلغ.  تقدير ينبغيكان ولو التعريف، فإنه يعد التزاما

  ، والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد. حاليةضمانات  بموجبتتم سلمدفوعات التي لالمخصصات 

  حقوق الملكية 

ً  تصنيفھا، فإنه يمكن متبقية حصة على أنھا 4. 4الملكية في الفقرة  حقوقتعريف  بالرغم من 20. 4 في  ،على سبيل المثالف .في الميزانية فرعيا
، واألرباح المبقاة، واالحتياطيات التي تمثل المساھم بھا من قبل حملة األسھماألموال  -  منفصل بشكل -قد يتم إظھار المساھمة،  الشركة

 التصنيفاتھذه مثل  تكون أن يمكن .ح المبقاة، واالحتياطيات التي تتمثل في تعديالت المحافظة على رأس المالألرباتخصيصات ل
قدرة المنشأة  إلى القيود القانونية أو القيود األخرى تشيرعندما  في مجال اتخاذ القرارات المالية القوائم مستخدمي مالئمة الحتياجات

 حصص ملكية التي لھاحقيقة أن األطراف  -أيضاً  – عكسن. يمكن أن تلغرض ما تخصيصھا ف ذلكخال ، أوملكيتھا حقوق على توزيع
  . المساھم بھا حقوق الملكية استردادرباح أو األتوزيعات  بتلقيلھا حقوق مختلفة فيما يتعلق  ما منشأةفي 

ً االحتياطيات  تُكون 21. 4 قد يتم لحماية من آثار الخسائر. تدابير إضافية للمنشأة ودائنيھا إعطاء ا من أجلتشريع، أو قانون آخر  بموجب أحيانا
تُجرى عندما  فيھا، أو تخفيضات الضرائبيمنح إعفاءات من التزامات  الوطني الضريبياحتياطيات أخرى إذا كان القانون  تكوين

معلومات يمكن أن تكون ھا، والضريبية، وحجم التشريعيةو ،وجود ھذه االحتياطيات القانونية يعدإلى مثل ھذه االحتياطيات.  تحويالت
ألرباح المبقاة وليست تخصيصات ل. تعد التحويالت إلى مثل ھذه االحتياطيات في اتخاذ القرارات نمستخدميالمالئمة الحتياجات 

  مصروفات. 

 –لحقوق الملكية  المجمعالمبلغ  ال يتطابق ةً عاد .على قياس األصول وااللتزاماتالميزانية يعتمد المبلغ الذي تظھر به حقوق الملكية في  22. 4
على  – صافي األصولإما  استبعاد عن أن ينشأالمبلغ الذي يمكن مع ألسھم المنشأة، أو  المجمعة لقيمة السوقيةامع  - فقط بالصدفةإال 

  . االستمراريةأو المنشأة ككل على أساس  -أساس تدريجي 

4 .23  ً ، التضامنوشركات  ،مثل المنشآت الفردية منشآتعن طريق  والصناعية وأنشطة األعمال ،ريةاألنشطة التجا تتم مباشرة غالبا
ً  – األعمال الحكومية. يختلف تعھداتمن  متنوعةوأشكال  واالوقاف،  اإلطارعن المنشآت لمثل ھذه  والتنظيمي القانوني، اإلطار -  غالبا

المتضمنة مبالغ التوزيع على  - أصالً  وجدت إن- قيود بعض ال تكون ھناك قد ،على سبيل المثالف .الذي ينطبق على شركات المساھمة
 "إطار المفاھيم"في  الجوانب األخرىو ،تعريف حقوق الملكية يعد، المستفيدين. ومع ذلكحقوق الملكية على المالك وغيرھم من في 

  . المنشآتمناسبة لمثل ھذه  ،حقوق الملكيةالتي تتناول 

  األداء

إن العناصر  .مثل العائد على االستثمار، أو ربحية السھم ،أو أساس لمقاييس أخرى ،مقياس لألداءالربح على أنه ستخدم ا يكثيراً م 24. 4
 -  جزئيا -  الربح ، وبالتاليالدخل والمصروفات. يعتمد إثبات وقياس الدخل والمصروفات ھيبقياس الربح  - بشكل مباشر  – المرتبطة

ھذه المفاھيم في الفقرات  تُناقش .افظة على رأس المال المستخدمة من قبل المنشأة في إعداد قوائمھا الماليةعلى مفاھيم رأس المال والمح
4 .57 – 4 .65 .  

  

  

 



   إطار مفاھيم التقرير المالي

 مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية    ©  15  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  عناصر الدخل والمصروفات كما يلي:  تُعرف  25. 4

في  نقصانأو زيادات في األصول، أو الدخل ھو زيادات في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة،     (أ) 
  . من أصحاب حقوق الملكيةمساھمات ب المتعلقة تلكبخالف  ،زيادات في حقوق الملكية ينتج عنھاااللتزامات، 

في األصول، أو  نقصانالفترة المحاسبية في شكل تدفقات خارجة، أو خالل في المنافع االقتصادية  نقصان ھيالمصروفات   (ب) 
  . حقوق الملكيةتوزيعات على أصحاب ب تلك المتعلقةفي حقوق الملكية، بخالف  نقصان ينتج عنھا ،تتحمل التزاما

 .قائمة الدخل تُثبت فيقبل أن  يلزم أن تُستوفىالتي  الضوابطتحاول تحديد  لكنھا ال، األساس سماتھمالدخل والمصروفات  اتحدد تعريفت 26. 4
  . 53. 4 – 37. 4في الفقرات إثبات الدخل والمصروفات  ضوابط تُناقش

 .مالئمة التخاذ القرارات االقتصاديةالتي تعد معلومات الالدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة وذلك لتوفير  عرضيمكن  27. 4
وتلك ، ادية للمنشأةفي سياق األنشطة الع التي تنشأالدخل والمصروفات بنود بين  من الممارسات الشائعة أن يُميز ،على سبيل المثالف

ً في تقويم قدرة المنشأة على البند يعد . يتم ھذا التمييز على أساس أن مصدر للمنشأة العادية األنشطة سياق في تنشأال  التي  توليدمالئما
استثمار  بعاداست مثل بشكل منتظم، العرضيةاألنشطة  أن تحدث المحتمل من غير ،على سبيل المثال؛ في المستقبل للنقد ُمعادالتو نقد

األنشطة  من التي تنشأ البنود تكون قدفطبيعة المنشأة وعملياتھا. ب االھتمام يلزمبھذه الطريقة، فإنه  البنودعند التمييز بين وطويل األجل. 
  أخرى. ب فيما يتعلق غير عادية إلحدى المنشآتالعادية 

ً  - ق مختلفة، يسمح بينھما بطر الجمع، والمصروفالدخل و بنودإن التمييز بين  28. 4 لھذه و .لمنشأةاألداء  عديدة مقاييسبإظھار  –أيضا
الربح أو الخسارة من األنشطة والربح،  إجماليقائمة الدخل  تُظھر أن يمكن ،فعلى سبيل المثال. المقاييس درجات مختلفة من الشمولية

  ب، والربح أو الخسارة. الربح أو الخسارة من األنشطة العادية بعد الضرائوالعادية قبل الضرائب، 

  الدخل 

األسماء من  بمجموعة متنوعةإليه  ويُشاراإليراد في سياق األنشطة العادية للمنشأة  ينشأ .والمكاسب اإليرادتعريف الدخل كل من  يشمل 29. 4
  واإليجار.  ورسوم االمتياز ،وتوزيعات األرباح والفائدة،، واألتعاب، بما في ذلك المبيعات، المختلفة

عن المكاسب  تعبرفي سياق األنشطة العادية للمنشأة.  تنشأ، أو ال تنشأتعريف الدخل، وقد  ينطبق عليھاأخرى  عن بنودالمكاسب  تعبر 30. 4
عنصر ال ينظر إليھا على أنھا ، وبالتالي .ال تختلف في طبيعتھا عن اإليرادات - النحو ھذا على - وھيزيادات في المنافع االقتصادية، ال
  .المفاھيم" إطار"في  فصلمن

ً  –الدخل تعريف يشمل و .األصول غير المتداولة استبعاد تلك التي تنشا عن ،على سبيل المثال، تشمل المكاسب  31. 4 المكاسب غير  -أيضا
ات في المبلغ الدفتري الزياد التي تنتج عن وتلكإعادة تقويم األوراق المالية المتداولة،  تلك التي تنشا عن ،على سبيل المثال ؛المحققة

 تعد بھا المعرفة نأل نظراً ، إظھارھا بشكل منفصل – عادةً  -المكاسب في قائمة الدخل، فإنه يتم  تُثبتلألصول طويلة األجل. عندما 
   بھا. المتعلقةمصروفات ال طرحبعد بالصافي التقرير عن المكاسب  - غالباً  –. يتم االقتصادية القرارات اتخاذ لغرض مفيدة

والخدمات  السلعو والمبالغ تحت التحصيل، النقد، ومن أمثلتھا .الدخل يتم زيادتھا من خاللمن األصول، أو  متنوعةأنواع  تُستلم قد 32. 4
ً  - . قد ينتج الدخل مقدمةمقابل سلع وخدمات في  الُمستلمة ً سلع منشأةال تقدم قد ،على سبيل المثالف .عن تسوية االلتزامات - أيضا  ا

  . قرض حالي بتسديدلتزام التسوية في  لمقرضوخدمات 

  المصروفات 

تشمل المصروفات التي  للمنشأة.العادية  األنشطةفي سياق  تنشأالمصروفات التي تلك  لىإ إضافةالمصروفات الخسائر،  تعريف يشمل 33. 4
شكل تدفق  -عادةً  –وھي تأخذ  واالستھالك. ،واألجور ،تكلفة المبيعات ،، على سبيل المثالللمنشأةفي سياق األنشطة العادية  تنشأ

  واآلالت والمعدات.  العقاراتو ،والمخزون ومعاِدالت النقد، النقد،ألصول مثل  استنفاد خارج، أو

ئر الخسا تعبر .للمنشأة العادية األنشطة سياق في تنشأ ال أو تنشأ، وقدتعريف المصروفات،  ينطبق عليھاأخرى  بنود عن الخسائر تعبر 34. 4
ال ينظر إليھا ، وبالتالي .المصروفات األخرىعن ال تختلف في طبيعتھا  -  النحو ھذا على - وھيفي المنافع االقتصادية،  عن النقصان

  . المفاھيم" إطار"في  منفصلعنصر على أنھا 

األصول  استبعاد التي تنشا عن تلك لىإ إضافةالفيضان، والكوارث مثل الحريق  ، تلك التي تنتج عنتشمل الخسائر، على سبيل المثال 35. 4
ً  –المصروفات  تعريفيشمل وغير المتداولة.  في  الزياداتآثار  عن أالتي تنش تلك ،الخسائر غير المحققة، على سبيل المثال - أيضا

 إظھارھا - عادةً  –نه يتم الخسائر في قائمة الدخل، فإ تُثبتھذه العملة. عندما بالمنشأة  باقتراض فيما يتعلقعملة أجنبية  تبادلأسعار 
ً  –يتم و .اتخاذ القرارات االقتصادية لغرضبھا تعد مفيدة  المعرفةن أل نظراً ، بشكل منفصل بعد بالصافي  التقرير عن الخسائر -غالبا

  بھا.  المتعلقدخل طرح ال
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  تعديالت المحافظة على رأس المال 

 الزيادات، أو ينطبق على ھذهبينما و .في حقوق الملكية نقصانلتزامات زيادات، أو إعادة تقويم أو إعادة عرض األصول واال ينشأ عن 36. 4
وبدالً من ذلك،  .لمحافظة على رأس المالمعينة لمفاھيم  بموجبفي قائمة الدخل  تُدرجال  ا، إال أنھوالمصروفات تعريف الدخل النقصان
مفاھيم المحافظة  وتُناقش .ظة على رأس المال، أو احتياطيات إعادة تقويملمحافاتعديالت على أنھا حقوق الملكية  في بنودھذه ال تُدرج

  . المفاھيم" إطار"من  65. 4 – 57. 4على رأس المال في الفقرات 
  

  
  إثبات عناصر القوائم المالية 

 

. 4في الفقرة  المحددةاإلثبات  وابطضيستوفي و، عنصرتعريف  ينطبق عليه ،أو قائمة الدخل دراج بند في الميزانيةإجراء إل ھواإلثبات  37. 4
البنود التي  أن تُثبت ينبغي، أو قائمة الدخل. الميزانيةمجاميع  في المبلغ اھذ وإدراج وبمبلغ نقدي بكلماتعلى وصف البند  وينطوي. 38

اإلفصاح عن  من خاللنود ھذه البمثل في إثبات  تدارك الفشلاإلثبات، في الميزانية، أو في قائمة الدخل. وال يمكن  ضوابطتستوفي 
  . التوضيحيةمواد الأو  ،اإليضاحات من خاللالسياسات المحاسبية المستخدمة، وال 

  يستوفي تعريف عنصر، إذا كان: الذي بند ال ينبغي أن يُثبت  38. 4

   شأة.المن من أو إلى،البند بمن المحتمل أن تتدفق أي منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة    (أ) 

  . 4 يمكن االعتماد عليھا بطريقةتكلفة أو قيمة يمكن قياسھا  للبند  (ب) 
  

اعتبارات ب االھتمام يلزمفي القوائم المالية، فإنه  إلثباتهمؤھالً  ى ذلكبناًء عليكون و، الضوابطيستوفي ھذه  ما ما إذا كان بند تقدير عند 39. 4
عناصر البين  المتبادلة العالقةتعنى و. "النوعية للمعلومات المالية المفيدة الخصائص" 3األھمية النسبية التي تمت مناقشتھا في الفصل 

إثبات عنصر آخر،  - تلقائي  بشكل - تطلبيأصل،  ،عنصر معين، على سبيل المثاللاإلثبات  ضوابطيستوفي تعريف والذي بند الأن 
  دخل، أو التزام.  ،على سبيل المثال

  ية احتمال المنفعة االقتصادية المستقبل

تتدفق سوف  بالبندالمرتبطة  المستقبلية إلى درجة عدم التأكد بأن المنافع االقتصادية ليشيراإلثبات  ضوابطيستخدم مفھوم االحتمال في  40. 4
تأكد درجة عدم الل تُجرى تقديراتالبيئة التي تعمل فيھا المنشأة.  يميز الذيعدم التأكد مع المفھوم  ويتماشى ھذاإلى، أو من المنشأة. 

من  عندما يكون ،على سبيل المثالفإعداد القوائم المالية.  وقتالمرتبطة بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية على أساس األدلة المتاحة 
المبلغ  ثباتإلمبرراً  فإن ذلكذلك،  عكسأي دليل على  غياب هالتحصيل مستحق للمنشأة، وفي حال مستحق مبلغ أن يُدفعالمحتمل 
يتم عادة األخذ في االعتبار احتمال التحصيل،  مستحقة المبالغلعدد كبير من فإنه ، بالرغم من ذلكنه أصل. أعلى  تحصيلال مستحق

  مصروف يمثل االنخفاض المتوقع في المنافع االقتصادية.  يُثبت، فإنه وبالتالي بعض درجات عدم الدفع؛

  إمكانية االعتماد على القياس 

 يجب، كثير من الحاالتتكلفة أو قيمة يمكن قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا. في  لهأن يكون ھو  ماإلثبات بند  إن الضابط الثاني 41. 4
. عليھااالعتماد  إمكانيةمن  يُقللإعداد القوائم المالية، وال  أساسا في ويعد استخدام التقديرات المعقولة جزءً  ؛تقدير التكلفة أو القيمة

قد تستوفي  ،فعلى سبيل المثال .البند في الميزانية، أو في قائمة الدخل يُثبتال يمكن إجراء تقدير معقول، فإنه ال  ماعندذلك،  بالرغم من
، فإنه وبالرغم من ذلك ،إلثباتلاالحتمال  ضابطقضائية تعريفات كل من األصل والدخل، إضافة إلى  دعوىالمتحصالت المتوقعة من 

ً قياس المطال فإنه  وبالرغم من ذلك، ؛نھا أصل أو دخلأعلى  أن تُثبت ينبغييمكن االعتماد عليھا، فإنه ال  بطريقةبة إذا لم يكن ممكنا
  . التكميليةالجداول  وأ المواد التوضيحية وأ اإليضاحات، في ھاعن يُفصح

 الحقلإلثبات في تاريخ  ،زمنية معينة في لحظة 38. 4في الفقرة الواردة اإلثبات  ضوابط سبق أن أخفق في استيفاء ما، بند يتأھل قد 42. 4
  نتيجة للظروف، أو األحداث الالحقة. ك

في اإلفصاح عنه  - مع ذلك –قد يبرر اإلثبات،  ضوابط يخفق في استيفاء، ولكنه لعنصراألساس  الخصائصتتوافر فيه الذي بند إن ال 43. 4
ً عندما  رويعتب. التكميلية الجداول أو ،التوضيحية المواد أو اإليضاحات،  ،بالبند مالئمة لتقويم المركز المالي المعرفة تعدھذا مناسبا

  القوائم المالية.  مستخدمي من قبللمنشأة لواألداء والتغيرات في المركز المالي 

  إثبات األصول

شأة، وأن يكون لألصل تكلفة، أو قيمة لمنا لىإ عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية أصل في الميزانية يُثبت 44. 4
  عليھا.  بطريقة يمكن االعتماديمكن قياسھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الخطأوخالية من  ،ومحايدة ،كاملة عندما تكونالمعلومات  يمكن االعتماد على 4
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الحالية.  المحاسبية لفترةا بعدلمنشأة لى اإمنافع اقتصادية  لھا تدفقتالمحتمل أن من غير  نفقةتحمل يتم أصل في الميزانية، عندما  يُثبتال  45. 4
ُ  –ھذه المعالجة تعني إثبات مصروف في قائمة الدخل. وال  المعاملةھذه مثل ، فإنه ينتج عن ذلكبدالً من و ه لم تكن نية أن –ضمنا

أن درجة التأكد ھو  –فقط  - مضمون ذلكأة، أو أنه قد تم تضليل اإلدارة. إن منافع اقتصادية مستقبلية للمنش توليد النفقةمن تحمل  اإلدارة
  إثبات األصل.  ريلتبر يهكاف غيرالفترة المحاسبية الحالية  بعدلمنشأة لى اإبأن المنافع االقتصادية ستتدفق 

  إثبات االلتزامات

على منافع اقتصادية، وأن  تنطوي لموارد تدفق خارج حالي التزام تسوية أن ينتج عنعندما يكون من المحتمل  التزام في الميزانية يُثبت 46. 4
التي  عقودال عن الناتجة االلتزامات فإن العملي، الواقع وفيالتسوية يمكن قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا. الذي ستتم به مبلغ ال

 –تُثبت ال بعد)  يُستلملم  هتوريد، ولكن أمر ن مخزون صدر لهعااللتزامات  ،(على سبيل المثال يتساوى أطرفھا تناسبيا في عدم تنفيذھا
 تُؤھلتعريف االلتزامات وقد  االلتزاماتمثل ھذه  ينطبق علىقد بالرغم من ذلك،  .في القوائم المالية التزاماتنھا أعلى  - بشكل عام 

ف، يقتضي إثبات االلتزامات إثبات األصول، في مثل ھذه الظروو. المحددةاإلثبات في الظروف  ضوابط شريطة أن تستوفي، ثباتلإل
  بھا.  المتعلقةأو المصروفات 

  إثبات الدخل 

 ھاقياس يمكنالتزام في  نقصأو  أصلبزيادة في  متعلقةزيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية  تنشأ مافي قائمة الدخل عند الدخل يُثبت 47. 4
في األصول، أو  مع إثبات الزيادات -  بشكل متزامن - يحدث  أن إثبات الدخل - ي الواقع ف -  يعنى ذلكوبطريقة يمكن االعتماد عليھا. 

أو خدمات، أو النقص في االلتزامات  سلععن بيع  التي تنشأفي األصول  صافي الزيادة ،في االلتزامات (على سبيل المثال النقصان
  مستحق).  دينعن التنازل عن الذي ينشأ 

 يُكتسب، تطبيقات ينبغي أن أن الدخلمتطلب  ،على سبيل المثال ،إلثبات الدخل في الواقع العملي –عادةً  -  ُمطبقةالتعد اإلجراءات  48. 4
على تلك البنود التي يمكن  موجھة نحو قصر إثبات الدخل -عام  بشكل - . تعد مثل ھذه اإلجراءات "إطار المفاھيم"اإلثبات في  لضوابط

  درجة كافية من التأكد.  لھايھا وقياسھا بطريقة يمكن االعتماد عل

  إثبات المصروفات

يمكن  ،، أو زيادة في التزامفي أصلبنقص  متعلقنقص في المنافع االقتصادية المستقبلية،  ينشأالمصروفات في قائمة الدخل عندما  تُثبت 49. 4
مع إثبات زيادة في  -بشكل متزامن  - حدثأن إثبات المصروفات ي - في الواقع - يعنى ذلك .قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا

  ). المعدات استھالك، أو الموظفين استحقاق حقوق ،في األصول (على سبيل المثال نقصااللتزامات، أو 

 واكتساب بنود محددة من الدخل. يشار تم تحملھابين التكاليف التي  مباشر المصروفات في قائمة الدخل على أساس وجود ارتباط تُثبت 50. 4
والمصروفات  لإليرادات -مترافق تزامن أو م -على إثبات  وينطوياإليرادات، مع مقابلة التكاليف على أنه  – عادةً  – االجراء ھذاإلى 

 للمصروف المتنوعة مكوناتال تُثبت ،على سبيل المثال ؛أخرى األحداث، أو نفس المعامالتمن  - ومشترك مباشربشكل  –التي تنتج 
، ال يسمح تطبيق مفھوم بالرغم من ذلكو .من بيع البضاعة الُمستمدالدخل  إثبات في نفس وقتتكلفة البضاعة المباعة التي تتكون منھا 
  تعريف األصول، أو االلتزامات.  ينطبق عليھابإثبات بنود في الميزانية ال  إطار المفاھيم""المقابلة بموجب 

بصورة عامة  - فقط  –عدة فترات محاسبية، وأن االرتباط مع الدخل يمكن تحديده  على مدىعندما يكون متوقعاً أن تنشأ منافع اقتصادية  51. 4
يعد ذلك ضرورياً غالباً ما المصروفات في قائمة الدخل على أساس إجراءات توزيع منتظمة ومنطقية. و تُثبتغير مباشر، فإنه  بشكلأو 
، وبراءات االختراع والعالمات والشھرة ،واآلالت والمعدات اتالعقارإثبات المصروفات المرتبطة باستخدام األصول مثل  عند

 تلك أن تُثبت إجراءات التوزيعيُقصد من ، أو إطفاء. استھالكنه أعلى  المصروففي مثل ھذه الحاالت، يشار إلى  ؛التجارية
  بھذه البنود. فيھا المنافع االقتصادية المرتبطة  تنقضي ستھلك، أوالفترات المحاسبية التي تُ  فيالمصروفات 

 المدى إلى االقتصادية المنافع تصل عندماأي منافع اقتصادية مستقبلية، أو  تنتجفي قائمة الدخل فوراً عندما ال  مصروفا يتم إثبات النفقة 52. 4
  . أصل أنھا على في الميزانية لإلثبات ،تؤھلھا عن المنافع تلك تتوقف أو بعده، تتأھل ال الذي

ً  – صروفم يتم إثبات 53. 4  ينشأ كما ھو الحال عندماتحمل التزام بدون إثبات أصل،  التي يتم فيھا في قائمة الدخل في تلك الحاالت - أيضا
  . منتجضمان  بموجبالتزام 
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  قياس عناصر القوائم المالية
 

ذلك على اختيار  ينطوي .ة في الميزانية وقائمة الدخللقوائم المالياعناصر  تُثبت وتُسجل بھالمبالغ النقدية التي اتحديد ل إجراءالقياس ھو  54. 4
  للقياس.  معينأساس 

  تشمل ما يلى: و .بدرجات متفاوتة وبتوليفات متنوعة في القوائم الماليةويستخدم عدد من أسس القياس المختلفة  55. 4

القتنائھا في تاريخ  للعوض الُمقدمأو بالقيمة العادلة  ،المدفوع بمبلغ النقد أو معاِدالت النقداألصول  تُسجل .التكلفة التاريخية   (أ) 
 ضريبة على سبيل المثال،مقابل االلتزام، أو في بعض الحاالت (في ستلمة المُ  المتحصالتمبلغ االلتزامات ب تُسجلھا. ئاقتنا

  لألعمال.  للوفاء بااللتزام في السياق العادي أن تُدفعالمتوقع  ُمعاِدالت النقدالنقد أو  بمبالغالدخل)، 

صل نفسه أو أصل مماثل له في األ اقتناءفي حال  سيُدفعاألصول بمبلغ النقد أو معاِدالت النقد الذي كان  تُسجل .التكلفة الجارية   (ب) 
 لي. في الوقت الحا االلتزاملتسوية  الذي كان سيُطلبغير المخصوم  معاِدالت النقدااللتزامات بمبلغ النقد أو  تُسجلالوقت الحالي. 

معاِدالت النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحالي  األصول بمبلغ النقد أو تُسجل .القيمة القابلة للتحقق (قيمة التسوية)  (جـ) 
مبالغ النقد أو معاِدالت النقد غير  والتي ھي، تسويتھاااللتزامات بقيم  تُسجل. عادي استبعاد ظل في األصلبيع  من خالل

  االلتزامات في السياق العادي لألعمال. ب للوفاء أن تُدفعوقع المخصومة المت

في  البند يُولدھااألصول بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة المتوقع أن  تُسجل .القيمة الحالية   (د) 
الخارجة، المتوقع أن  المستقبلية صافي التدفقات النقديةااللتزامات بالقيمة الحالية المخصومة ل تُسجل. لألعمالالسياق العادي 

   لتسوية االلتزامات في السياق العادي لألعمال. تُطلب

ً تعد التكلفة التاريخية أكثر أسس القياس   56. 4  أسسمترافقاً مع  -عادةً  –ويكون ھذا التطبيق  .من قبل المنشآت في إعداد قوائمھا المالية تطبيقا
األوراق  تُسجلالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل، ويمكن أن ب -  عادةً  –المخزون  يُسجل ،لى سبيل المثالعف قياس أخرى.

بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية  تستخدملى ذلك، إالتزامات التقاعد بقيمتھا الحالية. إضافة  وتُسجل ،المتداولة بالقيمة السوقية المالية
  أسعار األصول غير النقدية.  في تغيراتالالتكلفة التاريخية على التعامل مع آثار  أساس على المحاسبةدم قدرة نموذج عتجاوباً مع 

  

  
  مفاھيم رأس المال والمحافظة على رأس المال 

  
  مفاھيم رأس المال

لرأس المال، مثل األموال المستثمرة  الماليلمفھوم بموجب ا .إعداد قوائمھا المالية فيلرأس المال  الماليالمفھوم  المنشآت معظمتطبق  57. 4 
ُ لصافي أصول يُعدأو القوة الشرائية المستثمرة،   ،لرأس المال الماديبموجب المفھوم أما . تھاأو حقوق ملكي المنشأة رأس المال مرادفا

   وحدات اإلنتاج اليومية.، على سبيل المثال ،الُمستندة إلىالطاقة اإلنتاجية للمنشأة بمثابة رأس المال  يُعدالتشغيلية،  القدرةمثل 

 أن يُطبق ينبغي، فإنه وبالتالي القوائم المالية. احتياجات مستخدمي إلىلرأس المال  المناسبلمفھوم لاختيار المنشأة  يستندأن  ينبغي 58. 4
محافظة على رأس المال االسمي المستثمر أو بال -  رئيس بشكل –معنيين  القوائم المالية لرأس المال إذا كان مستخدمو الماليمفھوم ال

أن  ينبغيللمنشأة، فإنه  التشغيلية بالقدرة ھوللمستخدمين  الرئيسإذا كان االھتمام  بالرغم من ذلك،والقوة الشرائية لرأس المال المستثمر. 
بعض  وإن كانت ھناك من تحديد الربح، حتى الذي يتم السعي لتحقيقهالھدف  الُمختارالمفھوم  يبينلرأس المال.  الماديالمفھوم  يُستخدم

  المفھوم قابالً للتطبيق.  في جعلصعوبات القياس 

  مفاھيم المحافظة على رأس المال وتحديد الربح

   :، المفاھيم التالية للمحافظة على رأس المال57. 4في الفقرة الواردة مفاھيم رأس المال  ينشأ عن 59. 4

النقدي) لصافي األصول أو المالي ( المبلغ فاقإذا  -فقط  - الربح  يُكتسببموجب ھذا المفھوم  .الماليل المحافظة على رأس الما    (أ) 
أي مالك وعلى الأي توزيعات  استبعاد أثرفي بداية الفترة، بعد  األصول لصافي) النقدي أو( المالي المبلغفي نھاية الفترة 

وحدات ذات قوة بسمية، أو اوحدات نقدية إما ب المالي المال رأس على فظةالمحايمكن قياس  .خالل الفترة من المالكمساھمات 
  شرائية ثابتة. 

 القدرةالطاقة اإلنتاجية المادية (أو فاقت  إذا-فقط  –الربح  يُكتسببموجب ھذا المفھوم،  .الماديالمحافظة على رأس المال   (ب) 
في بداية الفترة،  المادية قيق ھذه الطاقة) في نھاية الفترة الطاقة اإلنتاجيةلتح الالزمةالتشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو األموال 

  خالل الفترة.  من المالكمساھمات أي مالك وعلى الأي توزيعات  أثر بعد استبعاد
  
الوصل  حلقةيوفر فھو  .لمحافظة عليهل تسعىالمنشأة رأس المال الذي  التي تعرف بھاكيفية بالرأس المال المحافظة على مفھوم  يُعنى 60. 4

ً طلبتمھذا  ويُعد ؛نقطة المرجعية التي يقاس بواسطتھا الربحالنه يوفر نظراً ألبين مفاھيم رأس المال ومفاھيم الربح،  للتمييز بين  امسبق ا
 الالزمةالغ المب تفوقتدفقات األصول الداخلة التي  اعتبار -  فقط –ھذا ويمكن ؛رأس مالھاوإعادة  مالالعلى رأس  المنشأة عائد

 طرحبعد  يتبقىالذي  المتبقي، فإن الربح ھو المبلغ وبالتالي .للمحافظة على رأس المال أرباحاً، وبناًء عليه تعد عائداً على رأس المال
ً  ذلك يكون عندما ،المال رأس على المحافظة تعديالت بما في ذلك( المصروفات ن المصروفات الدخل، فإ فاقتإذا و .) من الدخلمناسبا

  يعد خسارة.  المتبقيالمبلغ 
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 ال الماليمفھوم المحافظة على رأس المال ولكن  .التكلفة الجارية للقياسأساس  تبني المادييتطلب مفھوم المحافظة على رأس المال  61. 4
ذي تسعى المنشأة على نوع رأس المال المالي ال ،بموجب ھذا المفھوم ،ساساأليعتمد اختيار و. للقياس معين أساساستخدام  يتطلب

  للمحافظة عليه. 

، بشكل عام .الرئيس بين مفھومي المحافظة على رأس المال ھو معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة االختالفإن  62. 4
عما ھو زيادة أي مبلغ  .ية الفترةفي بدا لديھاكان بقدر ما المنشأة قد حافظت على رأسمالھا إذا كان لديھا رأس مال في نھاية الفترة  تكون

  مطلوب للمحافظة على رأس المال في بداية الفترة يعد ربحاً. 

الزيادة في عن الربح يعبر سمية، اوحدات نقد في صورة رأس المال  يُعرف، حيث المالي مفھوم المحافظة على رأس المال بموجب 63. 4
 بشكل - إليھا يُشارفإن الزيادات في أسعار األصول المحتفظ بھا خالل الفترة، التي ، وبالتالي .خالل الفترة سمياال النقديرأس المال 
تلك  تُستبعدعلى ھذا النحو حتى  تُثبتقد ال بالرغم من ذلك، أرباحاً.  - من منظور المفاھيم – على أنھا مكاسب حيازة تعد - عليه متعارف
الربح فإن وحدات ذات قوة شرائية ثابتة، في صورة  المالي على رأس المال مفھوم المحافظة يُعرف. عندما يةتبادل في معاملة األصول

الزيادة  يفوقالجزء من الزيادة في أسعار األصول، الذي ذلك ، فإن . وبالتاليالزيادة في القوة الشرائية المستثمرة خالل الفترة عن يعبر
ً  -فقط  –في المستوى العام لألسعار، ھو  على  ،وبالتاليالزيادة على أنھا تعديل للمحافظة على رأس المال،  اقيب تُعالج .الذي يعد ربحا

  جزء من حقوق الملكية.  أنھا

الزيادة عن الربح  يعبرالطاقة اإلنتاجية المادية،  في صورةرأس المال  يُعرف ما، عندالمادي مفھوم المحافظة على رأس المال بموجب 64. 4
تغيرات في قياس  على أنھاالمؤثرة على أصول والتزامات المنشأة  السعريةالتغيرات جميع إلى  يُنظرخالل الفترة.  ھذافي رأس المال 

من حقوق الملكية،  جزءً  وتعتبر ،لمحافظة على رأس الماللتعديالت على أنھا  فإنھا تُعالج، وبالتالي ؛الطاقة اإلنتاجية المادية للمنشأة
ً وليست    . ربحا

النماذج  تظھر .المستخدم في إعداد القوائم المالية المحاسبيومفھوم المحافظة على رأس المال النموذج  اختيار أسس القياسسيحدد  65. 4
كما ھو الحال في و ،إدارة المنشأة يجب علىإمكانية االعتماد على المعلومات، ومن المالءمة،  متفاوتةالمحاسبية المختلفة درجات 

 شريحةعلى  "المفاھيم إطار"ينطبق وبين المالءمة وإمكانية االعتماد على المعلومات. توازن تحقيق ال تسعى إلىمجاالت أخرى، أن ال
ً من النماذج المحاسبية ويوفر  ليس في  الحاضر،. في الوقت الُمختار النموذج بموجبإلعداد وعرض القوائم المالية المعدة  دليالً إرشاديا

 يتّسماقتصاد  تُعد تقاريرھا بعملةالتي  المنشآت حالة تلك كما فياالستثنائية، الحاالت في نموذج معين فيما عدا ب أن يلزم نية المجلس
  في ضوء التطورات العالمية.  ھذه النية بالرغم من ذلك، سيُعاد مراجعةو .الجامح بالتضّخم
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  1المعيار الدولي للتقرير المالي 
  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

 
  

  الھدف

 
ً  ُمعدة للمنشأة مالية قوائم أول تحتوي أن ضمان ھو المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا من الھدف       1  ،المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

  :تكون عالية جودة ذات معلومات على المالية، القوائم تلك تشملھا التي الفترة من لجزء وليةاأل المالية وتقاريرھا

   المعروضة؛ الفترات جميع عبر للمقارنة وقابلة للمستخدمين شفافة      ) (أ

   ؛الدولية للتقرير المالي المعايير لـ وفقا للمحاسبة مناسبة بداية نقطة تقدم    ) (ب

.المنافع تتجاوز ال بتكلفة عدادھاإ يمكن    ) ج(

  

  النطاق

  
  يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في:        2

  أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي؛      (أ)  

" لجزء من الفترة التي وليالتقرير المالي األ" 34تقوم بعرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،ن وجدإكل تقرير مالي أولي،     (ب) 
ل قوائم مالية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.أو تشملھا

ر المالي ھي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيھا المنشأة المعايير الدولية للتقرير أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقري       3
مالية المالي، بموجب النص الصريح وغير المتحفظ في تلك القوائم المالية على االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي. وتكون القوائم ال

على  ،ول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي إذا كانت المنشأةالمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي أ
  سبيل المثال: 

  قد قامت بعرض أحدث قوائمھا المالية السابقة:      (أ) 

  ) وفقا للمتطلبات الوطنية التي ال تتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي في جميع النواحي؛ أو1(

ً ن القوائم المالية لم تتضمن نصأوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في جميع النواحي، باستثناء       ) 2( صريح وغير متحفظ  ا
  بأنھا التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

ً صريح اً متضمنة نص      ) 3(   على التزامھا ببعض ولكن ليس كل المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو ا

باستخدام بعض المعايير الدولية للتقرير المالي  ،وفقا للمتطلبات الوطنية غير المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي      ) 4(
  الفردية للمحاسبة عن البنود التي لم يوجد لھا متطلبات وطنية؛ أو

  وفقا للمتطلبات الوطنية، مع مطابقة بعض المبالغ مع المبالغ التي يتم تحديدھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.     ) 5(

 يأل أو لالستخدام الداخلي، دون إتاحتھا لمالك المنشأة -فقط –قد قامت بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي     (ب) 
  ؛ أون المستخدمين الخارجيين اآلخرينم

عداد مجموعة كاملة من القوائم المالية إقد قامت بإعداد حزمة تقارير وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ألغراض التوحيد دون     (ج) 
  أو ؛)2007" (الُمنقح في عرض القوائم المالية" 1كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي 

لم تقم بعرض القوائم المالية للفترات السابقة.      (د)
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 ،نشأةينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تطبق المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. وال ينطبق عندما تكون الم        4
  على سبيل المثال:

خرى من القوائم أمجموعة  إلىسابقاً باإلضافة -والتي كانت تعرضھا  ،وفقا للمتطلبات الوطنيةقد أوقفت عرض القوائم المالية          (أ) 
ً المالية التي تضمنت نص   وغير متحفظ بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو اً صريح ا

ً منت تلك القوائم المالية نصقد عرضت القوائم المالية في السنة السابقة وفقا للمتطلبات الوطنية وقد تض       (ب)  وغير متحفظ  اً صريح ا
  بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

ً قد عرضت القوائم المالية في السنة السابقة التي تضمنت        (ج)  غير متحفظ بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي وصريحا  نصا
 ريرھم على تلك القوائم المالية. حتى ولو تحفظ مراجعو الحسابات في تق

، فإنه يجب على المنشأة، التي تكون قد طبقت المعايير الدولة للتقرير المالي في فترة 3و 2أ      على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين 4
بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي، حدث قوائمھا المالية السنوية السابقة نصاً صريحاً وغير متحفظ أتقرير سابقة، ولكن لم تتضمن 

 8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  -بأثر رجعي -إما أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. -قط –" وكأن المنشأة لم توقف خطاءالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واأل"

 متطلبات تطبيق عليھا يجب فإنه على الرغم من ذلك أ،4 للفقرة وفقا المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبيق المنشأة تختار ال عندما     ب4
 معيار في المبينة المتطلبات عن فصاحاإل إلى ضافةإ ،1 المالي للتقرير الدولي المعيار من ب23 -أ23 الفقرتين في المبينة فصاحاإل

 . 8 الدولي المحاسبة

المعايير -فعليا -ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على التغييرات في السياسات المحاسبية التي يتم إجراؤھا من قبل منشأة تطبق        5
  الدولية للتقرير المالي. وتخضع مثل ھذه التغييرات لآلتي:

السياسات المحاسبية والتغييرات " 8تطلبات المتعلقة بالتغييرات في السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي الم  )أ(
  ".في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 خرى للتقرير المالي.متطلبات التحول المحددة الواردة في المعايير الدولية األ  )ب(

  

  ثبات والقياساإل

  

  المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الماليقائمة المركز 

المعايير  إلىتاريخ التحول في  قائمة مركز مالي افتتاحية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالييجب على المنشأة أن تعد وتعرض        6 
 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. . وتُعد ھذه ھي نقطة البداية لمحاسبتھاالدولية للتقرير المالي

  السياسات المحاسبية

ي يجب على المنشأة أن تستخدم نفس السياسات المحاسبية في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المال       7
 ن تلتزم تلك السياساتأوخالل جميع الفترات المعروضة في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب 

اء المحاسبية بكل معيار دولي للتقرير المالي ساري المفعول في نھاية أول فترة تقرير لھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، باستثن
ھـ. –والمالحق ب 19-12ما ھو محدد في الفقرات 

سارية المفعول في تواريخ أبكر. ويمكن للمنشأة أن تطبق  ال يجوز للمنشأة أن تطبق إصدارات مختلفة للمعايير الدولية للتقرير المالي كانت     8
  لزاميا إذا كان ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي يسمح بالتطبيق المبكر.إ-بعد -معياراً دولياً جديداً للتقرير المالي لم يعد 
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  مثال: التطبيق الثابت ألحدث إصدار للمعايير الدولية للتقرير المالي

  

  الخلفية

. تقرر المنشأة أ أن تعرض معلومات مقارنة 2005ديسمبر  31نھاية أول فترة تقرير للمنشأة أ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھو 
 عمالالمعايير الدولية للتقرير المالي ھو بداية األ إلىن تاريخ تحولھا إ). لذلك ف21فقط (انظر الفقرة -في تلك القوائم المالية لسنة واحدة 

المبادئ المحاسبية ). المنشأة أ كانت تعرض قوائمھا المالية وفقا لـ 2003ديسمبر  31عمال في أل(أو، ما يُعادله غلق ا 2004يناير  1في 
  .2004ديسمبر  31ديسمبر من كل سنة حتى، وبما في ذلك،  31سنويا في  ،لھا في السابق –بشكل عام –المقبولة 

  تطبيق المتطلبات 

  في: 2005ديسمبر  31أ مطالبة بأن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي السارية المفعول للفترات المنتھية في تكون المنشأة 

  .2004يناير  1عداد وعرض قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في إ  )أ(

، وقائمة الدخل الشامل، )2004(بما في ذلك مبالغ المقارنة لسنة  2005ديسمبر  31عداد وعرض قائمة مركزھا المالي في إ  )ب(
(بما في ذلك مبالغ المقارنة لسنة  2005ديسمبر  31وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة حتى 

 ).  2004ومات المقارنة لسنة ) واإلفصاحات (بما في ذلك معل2004

ولكنھا ليست -نه يسمح للمنشأة أ إلزاميا ولكنه يسمح بالتطبيق المبكر، فإ -بعد –لم يكن المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي  إذا
 تقرير المالي.بأن تطبق ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية لل -مطالبة

 

خرى للتقرير المالي التي تنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية التي يتم إن مقتضيات التحول الواردة في المعايير الدولية األ       9
المعايير الدولية  إلى مرة المنشأة المطبقة ألول تحولالمعايير الدولية للتقرير المالي ال تنطبق على  -بالفعل -جراؤھا من قبل منشأة تستخدم إ

 .ھـ–للتقرير المالي، باستثناء ما ھو محدد في المالحق ب

قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا  في ،، فإنه يجب على المنشأةھـ -والمالحق ب 19-13باستثناء ما ھو موضح في الفقرات      10
  للمعايير الدولية للتقرير المالي:

 ثباتھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.إصول وااللتزامات المطلوب األأن تثبت جميع   )أ(

 .اإلثباتذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي ال تسمح بمثل ھذا إالتزامات  أو تثبت بنوداً على أنھا أصول أال  )ب(

لھا في السابق، على أنھا نوع واحد   –بشكل عام–أن تعيد تصنيف البنود، التي قامت بإثباتھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة   )ج(
أو االلتزامات أو مكون لحقوق الملكية  األصولصول، أو االلتزامات أو مكون لحقوق الملكية، ولكنھا نوع مختلف من من األ

 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

  وااللتزامات المثبتة. األصولميع أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس ج        (د) 

لي عن قد تختلف السياسات المحاسبية التي تستخدمھا المنشأة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعاير الدولية للتقرير الما      11
التعديالت الناتجة تنشأ عن ولھا في السابق.  –بشكل عام –تلك التي كانت مستخدمة لنفس التاريخ باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة 

 -بشكل مباشر  –المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك يجب على المنشأة أن تثبت تلك التعديالت  إلىحداث ومعامالت قبل تاريخ التحول أ
 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىفي األرباح المبقاة (أو، إذا كان ذلك مناسبا، صنف آخر لحقوق الملكية) في تاريخ التحول 

الُمعدة  يحدد ھذ المعيار الدولي للتقرير المالي صنفين من االستثناءات من المبدأ بأنه يجب أن تلتزم قائمة المركز المالي االفتتاحية للمنشأة     12
 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بكل معيار دولي للتقرير المالي:

 للتقرير المالي. األخرىبعض جوانب المعايير الدولية ل -بأثر رجعي -والملحق ب التطبيق 17-14تمنع الفقرات   )أ(

 عفاءات من بعض متطلبات المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.إھـ –تمنح المالحق ج  )ب(

  للتقرير المالي   األخرىللمعايير الدولية  -بأثر رجعي -االستثناءات من التطبيق 

للتقرير المالي. وقد وردت ھذه  األخرىلبعض جوانب المعايير الدولية  -بأثر رجعي -يمنع ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي التطبيق        13
 والملحق ب. 17–14االستثناءات في الفقرات 
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  التقديرات

المعايير الدولية للتقرير المالي متفقة  إلىيجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول       14
فرق في  أيلھا في السابق (بعد التعديالت لبيان  –بشكل عام –مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

   ما لم يكن ھناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة. ،السياسات المحاسبية)

عدتھا بموجب المبادئ المحاسبية أالمعايير الدولية للتقرير المالي بشأن تقديرات  إلىقد تحصل المنشأة على معلومات بعد تاريخ التحول      15
. يجب على المنشأة أن تعالج الحصول على تلك المعلومات بنفس الطريقة كما ھي 14بق. وفقا للفقرة لھا في السا –بشكل عام –المقبولة 

على سبيل المثال،  ."التقرير فترة بعد األحداث" 10وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  تعديالت تتطلب ال التي التقرير فترة بعد حداثلأل
تتطلب  2004يوليو  15ن معلومات جديدة في أو 2004يناير  1المعايير الدولية للتقرير المالي ھو  إلىن تاريخ تحول المنشأة أافترض 

. ال يجوز للمنشأة أن تعكس تلك 2003ديسمبر  31لھا في السابق في  –بشكل عام –تنقيح تقدير تم إجراؤه وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 
اختالفات  أيي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي (ما لم يلزم تعديل التقديرات بالمعلومات الجديدة في قائمة مركزھا المال

ن التقديرات كانت خاطئة). وبدال من ذلك، يجب على المنشأة أن تظھر تلك أكان ھناك دليل موضوعي على  أو في السياسات المحاسبية
ً الخسارة ( أو المعلومات الجديدة ضمن الربح  . 2004ديسمبر  31خر) للسنة المنتھية في آلضمن الدخل الشامل ا ،او، إذا كان ذلك مناسبا

المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن  إلىإجراء تقديرات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول  لىإقد تحتاج المنشأة       16
، 10لھا في السابق. ولتحقيق التوافق مع معيار المحاسبة الدولي  –بشكل عام–مطلوبة في ذلك التاريخ بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 

المعايير  إلىلتي وجدت في تاريخ التحول فإن تلك التقديرات التي تمت وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تعكس الظروف ا
جنبية، في تاريخ فإن تقديرات أسعار السوق ومعدالت الفائدة أو اسعار صرف العمالت األ ،الدولية للتقرير المالي. على وجه التحديد

 المعايير الدولية للتقرير المالي، يجب أن تعكس ظروف السوق في ذلك التاريخ. إلىالتحول 

يضا على فترة المقارنة أعلى قائمة المركز المالي االفتتاحية الٌمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. وتنطبق  16–14الفقرات  تنطبق      17
 لىإتاريخ التحول  إلىشارات ن اإلإوفي مثل تلك الحالة ف ،المعروضة في أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 نھاية فترة المقارنة تلك. إلىالمعايير الدولية للتقرير المالي يتم استبدالھا بإشارات 

  للتقرير المالي  األخرىعفاءات من المعايير الدولية اإل

ھذه  -بالقياس–ھـ . وال يجوز للمنشأة أن تطبق –عفاءات الُمتضمنة في المالحق جقد تختار المنشأة أن تستخدم واحداً أو أكثر من اإل     18
 عفاءات على بنود أخرى. اإل

 ]حذفت[      19

  

  اإلفصاحالعرض و

  
 المالي. للتقرير األخرىالواردة في المعايير الدولية  اإلفصاحعفاءات من متطلبات العرض وإال يقدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي      20

  معلومات المقارنة

 أو ثالث قوائم مركز مالي، وقائمتين للربح  –قلعلى األ-مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تتضمن أول قوائم      21
ي الخسارة والدخل الشامل اآلخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضھا)، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات ف

 يضاحات المتعلقة بھا، بما في ذلك معلومات المقارنة لجميع القوائم المعروضة. حقوق الملكية واإل
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  معلومات المقارنة والملخصات التاريخية غير المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

مقارنة كاملة وفقا للمعايير الدولية  تعرض بعض المنشآت ملخصات تاريخية لبيانات مختارة للفترات قبل أول فترة تعرض لھا معلومات     22
والقياس للمعايير الدولية للتقرير  اإلثباتيتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تلتزم مثل ھذه الملخصات بمتطلبات  ال للتقرير المالي.

لھا في السابق باإلضافة  –بشكل عام–قبولة تعرض بعض المنشآت معلومات المقارنة وفقاً للمبادئ المحاسبية الم ،عالوة على ذلكوالمالي. 
قوائم مالية تتضمن ملخصات تاريخية أو معلومات مقارنة  أي. وفي 1معلومات المقارنة المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي  إلى

  يجب على المنشأة أن: ،في السابق –بشكل عام–ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

في السابق على أنھا غير ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير  –بشكل عام–تسم المعلومات المعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة      (أ) 
  المالي.

تحدد تفصح عن طبيعة التعديالت الرئيسة التي من شأنھا أن تجعلھا ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي. وال يلزم المنشأة أن     (ب) 
 كمية تلك التعديالت.

  المعايير الدولية للتقرير المالي إلىتوضيح التحول 

المعايير الدولية للتقرير  إلىفي السابق  –بشكل عام–يجب على المنشأة أن توضح كيف أثر التحول من المبادئ المحاسبية المقبولة      23
 النقدية التي تم التقرير عنھا.دائھا المالي وتدفقاتھا أالمالي على مركزھا المالي، و

  أ, أن تفصح عن:4كما ھو موضح في الفقرة  ،أ    يجب على المنشأة التي قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي في فترة سابقة23

 السبب في أنھا أوقفت تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي؛   )أ(

 للتقرير المالي.السبب في أنھا تستأنف تطبيق المعايير الدولية   )ب(

فإنه يجب عليھا أن توضح األسباب وراء اختيار تطبيق  ،1أ, أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 4وفقا للفقرة  ،ب   عندما ال تختار المنشأة23
 بدا تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.أالمعايير الدولية للتقرير المالي كما لو كانت لم توقف 

  المطابقات

   ، يجب أن تشمل أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي:23لاللتزام بالفقرة        24

في السابق مع حقوق ملكيتھا وفقا  –بشكل عام–مطابقات لحقوق ملكيتھا التي تم التقرير عنھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة   )أ(
 للمعايير الدولية للتقرير المالي لكل من التاريخين التاليين:

  المعايير الدولية للتقرير المالي؛  إلىتاريخ التحول   ) 1(

  السابق. في -بشكل عام–نھاية آخر فترة تم عرضھا ضمن أحدث قوائم مالية سنوية ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة   ) 2(

ن أمطابقة إلجمالي دخلھا الشامل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي آلخر فترة ضمن أحدث قوائم مالية سنوية للمنشأة. ويجب   )ب(
في السابق  -بشكل عام–تكون نقطة البداية لتلك المطابقة ھو إجمالي الدخل الشامل لنفس الفترة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

 في -عام بشكل– المقبولة ةيالمحاسب لمبادئجمالي، الربح أو الخسارة بموجب الم تقم المنشأة بالتقرير عن مثل ھذا اإلأو، إذا 
 .السابق

عداد قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير إولى عند خسائر ھبوط للمرة األ أيقامت المنشأة بإثبات أو عكس  إذا  )ج(
" فيما لو أن األصولالھبوط في قيمة " 36المالي، فيجب تقديم اإلفصاحات التي يتطلبھا معيار المحاسبة الدولي الدولية للتقرير 

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىعكس خسائر الھبوط تلك في الفترة التي تبدأ مع تاريخ التحول  أو المنشأة قد قامت بإثبات

 ھمية النسبيةذات األ التعديالت فھم من المستخدمين لتمكين كافية تفاصيل) ب(و) أ(24 الفقرة بموجب المطلوبة المطابقات تقدم نأ يجب       25
–المقبولة  ةيالمحاسب مبادئال بموجب نقدية تدفقات قائمة عرضت قد المنشأة كانت إذاو. الشامل الدخل وقائمة المالي المركز قائمة على

 .النقدية التدفقات قائمة على ھمية النسبيةذات األ التعديالت شرح يضاأ عليھا فيجب ،السابق في -بشكل عام

ن المطابقات المطلوبة إفي السابق، ف -بشكل عام–صبحت المنشأة على علم بأخطاء وقعت في ظل تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة أ إذا     26
 التغييرات في السياسات المحاسبية.خطاء عن تميز تصحيح تلك األ أن (أ) و(ب) يجب24بموجب الفقرة 
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بة الدولي       27 أة عند تطبيقھا المعايير الدولية للتقرير  8ال ينطبق معيار المحاس بية التي تقوم بھا المنش ة المحاس ياس على التغييرات في الس
ن متطلبات إتعرض أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك ف أن ال بعدإالمالي أو التغييرات في تلك السياسات 

بة الدولي  أة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية  8معيار المحاس بية ال تطبق على أول قوائم مالية للمنش ات المحاس ياس حول التغييرات في الس
 للتقرير المالي.

أة خال إذاأ     27 بيةقامت المنش اتھا المحاس ياس ملھا أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بتغيير س  أو ل الفترة التي تش
رح التغييرات بين تخدامھا لإلعفاءات التي يحتوي عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، فيجب عليھا ش لي لھا أو ل تقرير ماليأو اس

قا للمعايير الدولية للتقرير  ُمعد وفقا للمعايير , ويجب عليھا 23وفقا للفقرة  المالي،الدولية للتقرير المالي وأول قوائم مالية لھا ُمعدة وف
 (أ) و(ب). 24تحديث المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة 

تفصح  أن عدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجبن أول قوائم مالية لھا مُ إف ،لم تكن المنشأة قد عرضت قوائم مالية للفترات السابقة إذا     28
 عن ھذه الحقيقة.

  المالية أو االلتزامات المالية األصولوسم 

الخسارة وفقا للفقرة  أو صل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربحأه أن على ،الُمثبت سابقاً  ،صل المالييسمح للمنشأة بأن تسم األ     29
أ. ويجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لألصول المالية الموسومة على ھذا النحو في تاريخ الوسم وعن تصنيفھا ومبلغھا 19د

 الدفتري في القوائم المالية السابقة.

. يجب 19الخسارة وفقا للفقرة د أو مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح ه التزامأن على أ     يسمح للمنشأة بأن تسم االلتزام المالي، الُمثبت سابقاً،29
 على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لاللتزامات المالية الموسومة على ھذا النحو في تاريخ الوسم وعن تصنيفھا ومبلغھا الدفتري في

 القوائم المالية السابقة.

  ة مفترضةاستخدام القيمة العادلة على أنھا تكلف

ھا تكلفة أن إذا كانت المنشأة تستخدم القيمة العادلة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي على 30
(انظر  ةسملموالل غير وصأو األ ، أو أصول حق االستخدامالعقارات واآلالت والمعدات، أو العقارات االستثمارية من بنود ُمفترضة لبند
ن أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح، لكل بند مستقل في قائمة المركز إ)، ف7ود 5الفقرتين د

 المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، عن:

  مجموع تلك القيم العادلة؛     (أ)  

  في السابق. -بشكل عام–جمالي في المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة ل اإلالتعدي   (ب) 

  استخدام التكلفة المفترضة لالستثمارات في المنشآت التابعة، والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة

كانت المنشأة تستخدم تكلفة مفترضة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الستثمار  إذاوبالمثل، ف     31
ن أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقا إ)، ف15منشأة زميلة في قوائمھا المالية المنفصلة (انظر الفقرة د أو مشروع مشترك أو في منشأة تابعة

 يير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح عن:للمعا

بشكل –جمالية لتلك االستثمارات التي تكلفتھا المفترضة ھي المبلغ الدفتري وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة التكلفة المفترضة اإل  )أ(
  في السابق؛ -عام 

 ة العادلة؛ جمالية لتلك االستثمارات التي تكلفتھا المفترضة ھي القيمالتكلفة المفترضة اإل  )ب(

 في السابق.     -بشكل عام–جمالي في المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة التعديل اإل    (ج) 

  استخدام التكلفة المفترضة ألصول النفط والغاز

ساس التي عن تلك الحقيقة وعن األ اإلفصاحأ(ب) ألصول النفط والغاز، فيجب عليھا 8عفاء الوارد في الفقرة دكانت المنشأة تستخدم اإل إذاأ    31
 في السابق. -بشكل عام–تم بموجبه تخصيص المبالغ الدفترية التي تم تحديدھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 

  عر استخدام التكلفة المفترضة للعمليات الخاضعة لتنظيم الس

عن تلك الحقيقة وعن  اإلفصاحب للعمليات الخاضعة لتنظيم السعر، فيجب عليھا 8عفاء الوارد في الفقرة دكانت المنشأة تستخدم اإل إذاب   31
 في السابق. -بشكل عام–ساس الذي عليه تم تحديد المبالغ الدفترية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة األ
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  جامحبعد تضخم استخدام التكلفة المفترضة 

التكلفة المفترضة في قائمة مركزھا  أنھاج   إذا اختارت المنشأة قياس األصول وااللتزامات بالقيمة العادلة واستخدام تلك القيمة العادلة على 31
)، فيجب أن تفصح أول قوائم 30د-26(انظر الفقرات د جامحالمالي بسبب تضخم  للتقرير المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية

 فيةمالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عن توضيح كيف، ولماذا، كان للمنشأة، ثم توقفت عن أن يكون لھا، عملة وظي
  لديھا كال الخاصيتين التاليتين:

 رصدة بالعملة.أيع المنشآت التي لھا معامالت وال يتوفر مؤشر عام لألسعار يمكن االعتماد عليه لجم  )أ(

ً جنبية مستقرة أمكانية للمبادلة بين العملة وعملة إال توجد   )ب(  . نسبيا

  ةاألوليالتقارير المالية 

تشملھا أول قوائم لجزء من الفترة التي  34ليا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أو كانت المنشأة تعرض تقريرا ماليا إذا, 23لاللتزام بالفقرة       32
متطلبات معيار المحاسبة  إلىضافة إفإنه يجب على المنشأة أن تستوفي المتطلبات التالية  ،مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

  :34الدولي 

 أن فإن كل تقرير أولي يجب ،مباشرة ة المقابلة من السنة المالية السابقةاألوليليا للفترة أو كانت المنشأة قد عرضت تقريرا ماليا إذا  )أ(
 يتضمن:

ة المقارنة تلك مع األوليفي السابق في نھاية الفترة  -بشكل عام–مطابقة لحقوق ملكيتھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  )1( 
 حقوق ملكيتھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في ذلك التاريخ. 

ة المقارنة (الحالية ومن بداية السنة األوليمطابقة إلجمالي الدخل الشامل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لتلك الفترة  )2( 
بشكل –تكون نقطة البدء لتلك المطابقة ھي إجمالي الدخل الشامل وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  أن حتى تاريخه). يجب

الخسارة وفقا للمبادئ  أو الربح المجموع،كانت المنشأة لم تقم بالتقرير عن مثل ھذا  إذا أو في السابق لتلك الفترة -عام
 في السابق. -بشكل عام–المحاسبية المقبولة 

لجزء  34المطابقتين المطلوبتين بموجب البند (أ) فان أول تقرير مالي أولي للمنشأة ُمعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  إلىباإلضافة   )ب(
تتضمن المطابقتين الموضحتين في  أن من الفترة التي تشملھا أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب

تتضمن  أخرى وثيقة منشورة إلىشارة مرجعية إ أو )26و 25ق بھا التفاصيل المطلوبة بموجب الفقرتين (أ) و(ب) (ملح24الفقرة 
 ليھا.إھاتين المطابقتين للرجوع 

استخدامھا لإلعفاء الُمتضمن في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، يجب عليھا توضيح  أو غيرت المنشأة سياساتھا المحاسبية إذا    (ج) 
 وتحديث المطابقتين المطلوبتين بموجب البندين (أ) و(ب). 23لي مثل ھذا وفقا للفقرة أو رات في كل تقرير ماليالتغيي

يضا ألديھم  األولين مستخدمي التقرير المالي أافتراض ب إلىدنى من اإلفصاحات التي تستند الحد األ 34يتطلب معيار المحاسبة الدولي       33
 أحداث أي'عن  اإلفصاحيضا من المنشأة أيتطلب  34لية سنوية. وبالرغم من ذلك، فإن معيار المحاسبة الدولي أحدث قوائم ما إلىوصول 

حدث قوائمھا أفصحت في أذا لم تكن المنشأة المطبقة ألول مرة قد إ لذلك،. 'ة الحاليةاألوليأو معامالت تكون ذات أھمية نسبية لفھم الفترة 
ة الحالية، األوليفي السابق عن معلومات ذات أھمية نسبية لفھم الفترة  -بشكل عام–المالية السنوية الُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

 منشورة تتضمنھا. أخرى شارة مرجعية لوثيقةإيفصح عن تلك المعلومات أو أن يتضمن  أن يجب األولين تقريرھا المالي إف

  تاريخ السريان

    
ھي لفترة تبدأ على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا كانت أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي       34

 بعده. ويُسمح بالتطبيق األبكر. أو 2009يوليو 1في 

أو بعده. وإذا كانت  2009يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في  23(ن) ود1اردة في الفقرتين ديجب على المنشأة أن تطبق التعديالت الو     35
ن تلك التعديالت يجب تطبيقھا لتلك إ) على فترة أبكر، ف2007" (المنقح في تكاليف االقتراض" 23المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي 

 الفترة األبكر.

(و) و(ز). إذا طبقت المنشأة المعيار الدولي 4وج 1, ج19) الفقرات 2008(المنقح في  األعمالتجميع  3عدل المعيار الدولي للتقرير المالي      36
 يضا لتلك الفترة األبكر.أن التعديالت تنطبق إ، فأبكر) لفترة 2008(المنقح في  3للتقرير المالي 

كانت المنشأة  إذا". 7" و "ب1) الفقرتين "ب2008" (المعدل في القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" 27لي عدل معيار المحاسبة الدو     37
 األبكر. بكر، فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة أ) على فترة 2008(المعدل في  27تطبق معيار المحاسبة الدولي 
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" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ضع لسيطرة مشتركة أو منشأة زميلةأو منشأة تخ ،تكلفة استثمار في منشأة تابعةضاف "أ    38
. يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات 15ود 14(ز), ود1, ود31، الفقرات 2008)، الُمصدر في مايو 27ومعيار المحاسبة الدولي  1

 اإلفصاحيجب عليھا فبكر أمنشأة الفقرات لفترة الطبيق األبكر. إذا طبقت أو بعده. ويسمح بالت 2009يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في 
 عن تلك الحقيقة.

المنشأة تطبيق تلك  على. يجب 2008" المصدر في مايو التحسينات في المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب " 7تم تعديل الفقرة ب     39
) 2008(المعدل في  27منشأة معيار المحاسبة الدولي البعده. وإذا طبقت  أو 2009يوليو  1التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 بكر فيجب تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر.ألفترة 

اف "أأ     39 افيةإ عفاءاتإض آت المطبقة ض در في يوليو 1" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي مرة ألول للمنش ، 2009)، المص
نوية التي ، (ج)1أ وعدل الفقرة د21أ ود9أ, ود8أ, ود31الفقرات  أة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات الس (د) و(ط). يجب على المنش
 عن تلك الحقيقة. اإلفصاحيجب عليھا فبكر أمنشأة التعديالت لفترة البعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت  أو 2010يناير  1تبدأ في 

 ]حذفت[ب   39

. يجب على 25" الفقرة دطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكيةإ" 19ضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي أج   39
 .19المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

" (التعديالت على المعيار المقارنة 7عفاء محدود للمنشآت المطبقة ألول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي إضاف "أد    39
 1. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 3، الفقرة ھـ2010)، المصدر في يناير 1الدولي للتقرير المالي 

 عن تلك الحقيقة. اإلفصاحيجب عليھا ف أبكرمنشأة التعديل لفترة اله. ويسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت بعد أو 2010يوليو 

,32, و27ب وعدل الفقرات 8ب ود31و ،أ27الفقرات  2010" المصدر في مايو التحسينات في المعايير الدولية للتقرير الماليضاف "أھـ   39
. إذا األبكربعده. يسمح بالتطبيق  أو 2011يناير  1تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  . يجب على المنشأة أن تطبق8(ج) ود1د

عن تلك الحقيقة. يسمح للمنشآت التي طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي في  اإلفصاحيجب عليھا فبكر أمنشأة التعديالت لفترة الطبقت 
بأثر رجعي في أول فترة سنوية  8في فترة سابقة بتطبيق التعديل على الفقرة د 1للتقرير المالي فترات قبل تاريخ سريان المعيار الدولي 

 عن تلك الحقيقة. اإلفصاح-بأثر رجعي  8يصبح التعديل سارياً. يجب على المنشأة التي تطبق الفقرة د أن بعد

. 4، الفقرة ھـ2010)، المصدر في اكتوبر 7لدولي للتقرير الماليالمالية" (تعديالت على المعيار ا األصولتحويالت  -ضاف "إفصاحات أو   39
بعده. يسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت المنشأة  أو 2010يوليو  1يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 

 عن تلك الحقيقة. اإلفصاحيجب عليھا فالتعديل لفترة أبكر 

 ]حذفت[ز    39

) المصدر 1" (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي زالة التواريخ المحددة للمنشآت المطبقة ألول مرةإو الجامحالتضخم ل "عدّ   ح  39
. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات 30د-26ود ،ج31ضاف الفقرات أ" و20ود 1, ود2، الفقرات ب2010في ديسمبر 
 بعده. يسمح بالتطبيق األبكر. أو 2011يوليو  1ي تبدأ في السنوية الت

"، المصدرين الترتيبات المشتركة" 11" والمعيار الدولي للتقرير المالي القوائم المالية الموحدة" 10ل المعيار الدولي للتقرير المالي ط   عدّ 39
. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق 31ضاف الفقرة دأو 15ود 14ود ،1ود، 1وج ،7وب ،31، الفقرات 2011في مايو 

 .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10المعيار الدولي للتقرير المالي 

، وعدل تعريف القيمة العادلة الوارد في 19الفقرة  2011" الُمصدر في مايو قياس القيمة العادلة" 13ي   حذف المعيار الدولي للتقرير المالي 39
 .13. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 20ود 15لحق أ وعدل الفقرتين دالم

. يجب على 21، الفقرة 2011)، المصدر في يونيو 1" (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي عرض بنود الدخل الشامل االخرل "عدً   ك  39
 .2011المعدل في يونيو  1المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

. 5ضاف الفقرة ھـأو 11ود 10الفقرتين د ، وحذف1) الفقرة د2011" (المعدل في يونيو الموظف منافع" 19ل معيار المحاسبة الدولي ل   عدّ 39
 ).2011(المعدل في يونيو 19يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

يرات المعايير الدولية أم    39 ير لجنة تفس "  تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي " 20ضاف تفس
يرات المعايير الدولية للتقرير المالي 1وعدل الفقرة د 32الفقرة د ير لجنة تفس أة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفس . يجب على المنش

20. 
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 -10(و) وب1، الفقرات ب2012)، المصدر في مارس 1" (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي الحكومية القروضضاف "أن   39
 بعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. أو 2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ في . 12ب

منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق بعد الطبقت  إذا. 9المعيار الدولي للتقرير المالي  إلى 11وب 10تشير الفقرتان ب س  39
يجب قراءتھا على  9المعيار الدولي للتقرير المالي  إلى 11وب 10شارات الواردة في الفقرتين بن اإلإ، ف9لدولي للتقرير المالي المعيار ا

   ".والقياس المالية: اإلثبات دواتألا" 39معيار المحاسبة الدولي  إلىشارات إ أنھا

ب. يجب على المنشأة أن 23–أ23ب و4–أ4، الفقرات 2012في مايو "، المصدر 2011 – 2009التحسينات السنوية دورة ضاف "أع    39
" واالخطاء المحاسبية التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8تطبق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

عن  اإلفصاحبكر فيجب عليھا أنشأة ذلك التعديل لفترة مالبعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت  أو 2013يناير  1للفترات التي تبدأ في 
 تلك الحقيقة.

. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر 23، الفقرة د2012" المصدر في مايو 2011-2009 دورة السنوية التحسيناتل "ف  عدً 39
" للفترات السنوية التي تبدأ خطاءواأل التقديرات المحاسبيةفي  التغييراتو المحاسبية السياسات" 8رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

عن تلك الحقيقة.  اإلفصاحيجب عليھا فبكر أمنشأة ذلك التعديل على فترة الأو بعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت  2013يناير  1في 

. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر 21، الفقرة 2012المصدر في مايو  "2011 – 2009 دورة السنوية التحسيناتل "ص عدّ 39
للفترات السنوية التي تبدأ  "واالخطاء المحاسبية السياسات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 عن تلك الحقيقة. اإلفصاحبكر فيجب عليھا أمنشأة ذلك التعديل على فترة لابعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. إذا طبقت  أو 2013يناير  1في 

" (التعديالت رشادات التحولإ: األخرىعن الحصص في المنشآت  اإلفصاحو ،والترتيبات المشتركة ،القوائم المالية الموحدةل "ق  عدً 39
 2012) المصدر في يونيو 12والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11المالي ، والمعيار الدولي للتقرير 10على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ).2012(المعدل في يونيو  11. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 31الفقرة د

ومعيار المحاسبة  ،12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10المالي (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  "االستثمارية المنشآتل "ر    عدّ 39
. يجب على المنشأة أن تطبق 7ھـ-6ضاف عنوانا والفقرات ھـأوالملحق ج و 17، ود16الفقرتين د 2012) المصدر في اكتوبر 27الدولي 

منشأة ال". إذا طبقت االستثمارية المنشآتيق األبكر لـ "بعده. ويسمح بالتطب أو 2014يناير  1تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في 
 .الوقت نفس في" االستثمارية المنشآت"يضا تطبيق جميع التعديالت المتضمنة في أيجب عليھا ف على فترة أبكر تلك التعديالت

  ]حذفت [ش  39

ب. يجب على المنشأة 8الفقرة د 2014" المصدر في يناير ألسباب تنظيمية الحسابات المؤجلة" 14ل المعيار الدولي للتقرير المالي ت   عدّ 39
منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي البعده. يسمح بالتطبيق األبكر. وإذا طبقت  أو 2016يناير  1أن تطبق ذلك التعديل للفترات التي تبدأ في 

  األبكر.يجب تطبيق التعديل على تلك الفترة ف أبكرعلى فترة  14

، 2014)، المصدر في مايو 11" (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي المحاسبة عن اقتناء حصص في عمليات مشتركةل "ث  عدً 39
ذات  منشأة التعديالتالبعد. وإذا طبقت  أو 2016يناير  1. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 5الفقرة ج

" (التعديالت على المعيار الدولي المحاسبة عن اقتناء حصص في عمليات مشتركةمن " 11العالقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
  تلك الفترة األبكر. على 5جبكر فيجب تطبيق التعديل على الفقرة أفترة  على) 11للتقرير المالي 

ضاف أوالعنوان المتعلق بھا و 24الفقرة د 2014" المصدر في مايو العمالء مع العقود من يراداإل" 15حذف المعيار الدولي للتقرير المالي  خ  39
  .15والعنوان المتعلق بھا. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المال  35د–34الفقرات د

ية دواتاأل" 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي ذ    عدّ 39 در في يوليو  ،"المال  ،15ود ،14ود ،1ود ،6ب–1وب ،29، الفقرات 2014المص
. 2وھـ 1وھـ ،33ج، ود19د–أ19د ،9وب ،ز8ب –8وب ،أ29ضاف الفقرات أو ،ش39و ،ز39و ،ب39وحذف الفقرات  ،20ود ،19ود

  . 9يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

لةل "ض عدّ 39 بة الدولي طريقة حقوق المكية في القوائم المالية المنفص در في  ،)27" (تعديالت على معيار المحاس طس أالمص  ،2014غس
افت الفقرة دأو 14الفقرة د نوية التي تبدأ في أ. يجب على ال15ض أة أن تطبق تلك التعديالت للفترات الس و بعده. أ 2016يناير  1منش

  عن تلك الحقيقة. اإلفصاحبكر، فيجب عليھا أفترة على منشأة تلك التعديالت الويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا طبقت 

سبتمبر 2014 – 2012التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة أأ     أضاف "39 أ. 4, الفقرة ھـ2014", المصدر في 
منشأة الو بعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا طبقت أ 2016يناير  1في تبدأ  السنوية التييجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات 

  عن تلك الحقيقة. اإلفصاحبكر، فيجب عليھا أ فترةعلى ذلك التعديل 
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لدولي للتقرير المالي 39 اف الفقرات 9، وحذف الفقرة د9ب ود8، د7، د1، د4، ج30"عقود اإليجار" الفقرات  16أ ب عّدل المعيار ا أ وأض
 .16ھـ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9د -ب9د

  

  )2003(المصدر في  1سحب المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  ).2008والمعدل في مايو  2003(المصدر في  1يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي      40
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  1 المالي للتقرير الدولي المعيار مالحق
   أ الملحق

  المعرفة المصطلحات

.الماليللتقريرالدوليالمعيارمنيتجزأ ال جزء الملحق ھذايشكل

 المعايير بموجب كاملة مقارنة معلومات المنشأة لھا تعرض فترة أبكر بداية ھو
 للتقرير الدولية للمعايير وفقا أول قوائم مالية لھا ُمعدة في المالي للتقرير الدولية
 .المالي

  المالي للتقرير الدولية المعايير إلى التحول تاريخ

 

التكلفة المستھلكة في تاريخ معين. ويفترض  أو ه بديل للتكلفةأن مبلغ يستخدم على
بشكل –االلتزام  أو صلالمنشأة قد قامت بإثبات األ أن االستنفاد الالحق أو االستھالك

  ن تكلفته كانت مساوية للتكلفة المفترضة.أمعين والتاريخ ذلك الفي  -أولي 

  المفترضةالتكلفة 

 

دفعه لتحويل التزام في  أو ھي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل القيمة العادلة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس  في ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة 

 ).13نظر المعيار الدولي للتقرير المالي أ(

  القيمة العادلة

 

المعايير الدولية للتقرير المالي، المنشأة  ھي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيھا
 .المالي للتقرير الدولية بالمعايير االلتزام على المتحفظ وغير الصريح النص بموجب

 أول قوائم مالية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية  ھي أحدث فترة تقرير تشملھا
 للتقرير المالي.

 أول فترة تقرير وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير ھي المنشأة التي تعرض 
 المالي

  المنشأة الُمطبقة ألول مرة

 

  والتفسيرات الُمصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. وتشمل:ھي المعايير 

 المعايير الدولية للتقرير المالي.  )أ(

 معايير المحاسبة الدولية.  )ب(

 ."IFRIC" تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  )ج(
 (أ)."SICلجنة التفسيرات الدولية السابقة " تفسيرات   )د(

  للتقرير الماليالمعايير الدولية 

 

 .2010دخلھا الدستور المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في أ(أ) تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي المعدل بعد التغييرات في االسم التي 

المعايير الدولية للتقرير  إلىتاريخ التحول  ھي قائمة المركز المالي للمنشأة في
المالي.

المركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية قائمة 
 للتقرير المالي

قبل  -مباشرة –تستخدمه  الُمطبقة ألول مرة المنشأةساس المحاسبة الذي كانت أھي 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

 في السابق  -بشكل عام–المبادئ المحاسبية المقبولة 
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  الملحق ب 
 للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي  -بأثر رجعي-االستثناءات من التطبيق 

يُعد ھذا الملحق جزًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

  يجب على المنشأة أن تطبق االستثناءات التالية:     1ب

 ).3وب 2(الفقرتين بثبات األصول المالية وااللتزامات المالية إلغاء إ     )أ(

 ).6ب –4المحاسبة عن التحوط (الفقرات ب     )ب(

 ).7الحصص غير المسيطرة (الفقرة ب   (ج) 

  ج).8ب-8تصنيف وقياس األصول المالية (الفقرة ب    (د) 

  ز).8ب-د8المالية (الفقرات ب األصولالھبوط في قيمة    (ھـ) 

 ).9(الفقرة ب المدمجة المشتقات    (و) 

 ).12ب –10لقروض الحكومية (الفقرات ب    (ز)ا

  ثبات األصول المالية وااللتزامات الماليةإلغاء إ

موح به بموجب الفقرة ب      2ب تثناء ما ھو مس أة المطبقة ألول مرة تطبيق متطلبات 3باس الواردة في المعيار  اإلثبات إلغاء، يجب على المنش
تقبلي- 9الدولي للتقرير المالي  المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده. على  إلىعلى المعامالت التي تحدث في تاريخ التحول  -بأثر مس

بيل المثال،  أة المطبقة ألول مرة بإلغاء  إذاس تقةأ إثباتقامت المنش تقة أو التزامات مالية غير مش ول مالية غير مش وفقا للمبادئ  ص
بية المقبولة  كل عام–المحاس ابق -بش  فال يجوز لھا  ،المعايير الدولية للتقرير المالي إلىنتيجة لمعاملة حدثت قبل تاريخ التحول  ،في الس

 حق).وااللتزامات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي (ما لم تكن مؤھلة لإلثبات نتيجة لمعاملة أو حدث ال األصولتلك  إثبات

أة تطبيق متطلبات 2بالرغم من الفقرة ب      3ب من تاريخ  -بأثر رجعي- 9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  اإلثبات إلغاء، يمكن للمنش
ة وااللتزامات المالي األصولعلى  9تكون المعلومات الالزمة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أن اختيار المنشأة القيام بذلك، شريطة

 عن تلك المعامالت.    -بشكل أولي–نتيجة لمعامالت سابقة قد تم الحصول عليھا في وقت المحاسبة  إثباتھا إلغاءيتم المالية التي 

  المحاسبة عن التحوط

  المعايير الدولية للتقرير المالي: إلى، يجب على المنشأة في تاريخ التحول 9كما ھو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي       4ب

 قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة.  )أ(

 -بشكل عام–وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  التقرير عنھاالتي تم  اتزالة جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة الناشئة عن المشتقإ   (ب) 
 التزامات.   وأصوال أفي السابق كما لو كانت 

أة أن تعكس في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عالقة تحوط من نوع ال يتأھل  ال يجوز      5ب للمنش
ً مكتوب اً داة التحوط فيھا خيارأ(على سبيل المثال، عالقات تحوط متعددة تكون  9للمحاسبة عن التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي   ا

ً مقائ افي خيار مكتوب ا افي مركز في تحوط تدفق نقدي لمخاطر ،بذاته أو ص غير مخاطر  أخرى أو يكون البند المتحوط له فيھا ھو ص
بية المقبولة العمالت األ افي مركز على أنه بند متحوط له وفقا للمبادئ المحاس أة ص مت المنش كل عام–جنبية). ولكن إذا وس في  -بش

م بند ب ابق، فيمكنھا وس أو على أنه صافي  ،ه بند متحوط له وفقا للمعايير الدولية للتقرير الماليأن عينه ضمن صافي ذلك المركز علىالس
توفي المتطلبات الواردة في الفقرة  إذامركز  ريطة القيام بذلك في وقت ال يتجاوز  ،9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6.6.1كان يس ش

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىتاريخ التحول 

أة معاملة إذا      6ب مت المنش روط  أنھالي المعايير الدولية للتقرير المالي على إقبل تاريخ التحول  ،وس توفي ش تحوط ولكن التحوط ال يس
من المعيار  6.5.7و  6.5.6فقرتين فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ال ،9المحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

م المعامالت التي تم الدخول فيھا قبل تاريخ التحول  9الدولي للتقرير المالي  بة عن التحوط. ويجب عدم وس تمرار في المحاس وعدم االس
 بأثر رجعي. –تحوطات  أنھاالمعايير الدولية للتقرير المالي على  إلى
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  الحصص غير المسيطرة

أة المطبقة ألول مرة تطبيق المتطلبات التالية للمعيار الدولي للتقرير المالي       7ب تقبلي -10يجب على المنش  إلىمن تاريخ التحول  -بأثر مس
  المعايير الدولية للتقرير المالي:

سيطرة حتى ولو نتج عن بأن إجمالي الدخل الشامل يخص مالكي المنشأة األم والحصص غير الم 94ب المتطلب الوارد في الفقرة  )أ(
 يكون للحصص غير المسيطرة رصيد عجز. أن ذلك

للمحاسبة عن التغيرات في حصة المنشأة األم في ملكية المنشأة التابعة التي ال ينتج  93وب 23المتطلبات الواردة في الفقرتين   )ب(
 عنھا فقد للسيطرة. 

أ من 8والمتطلبات المتعلقة بھا في الفقرة  ،فقد السيطرة على منشأة تابعةللمحاسبة عن  99ب–97المتطلبات الواردة في الفقرات ب    (ج) 
 ".غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة األصول" 5المعيار الدولي 

أة المطبقة ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  إذاولكن  ابقة، فإنه  بأثر رجعي على عمليات تجميع 3اختارت المنش أعمال س
  من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 1وفقا للفقرة ج 10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي -يضا أ-يجب عليھا 

  المالية دواتاأل وقياس تصنيف

أة على يجب    8 ب توفي المالية األداة كانت إذا ما تقويم المنش روط تس روط أو 4.1.2 في الفقرة الواردة الش  منأ 4.1.2 الفقرة في الواردة الش
 .المالي للتقرير الدولية المعايير إلى التحول تاريخ في التي توجد والظروف الحقائق ساسأ على 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

ر القيمة الزمنية للنقود المعدل وفقا للفقرات  ب إذاأ    8ب د من المعيار الدولي للتقرير المالي 4.1.9ب-ب4.1.9كان من غير العملي تقويم عنص
اس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول أعلى  9 ائص  إلىس أة تقويم خص المعايير الدولية للتقرير المالي، فيجب على المنش

اس الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ التحول  ل المالي على أس يير الدولية للتقرير المعا إلىالتدفق النقدي التعاقدي لذلك األص
ر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات بالمالي دون األ بان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنص د من 4.1.9ب-ب4.1.9خذ في الحس

أة 9المعيار الدولي للتقرير المالي ، ولكن 7 ص من المعيار الدولي للتقرير المالي42يضا تطبيق الفقرة أ. (في ھذه الحالة يجب على المنش
ارات تقرأ اإل ويجب أنيجب قراءتھا لتعني ھذه الفقرة،  '9من المعيار الدولي للتقرير المالي  2.4 .7الفقرة ' إلىشارات اإل  اإلثبات' إلىش

      ).'المعايير الدولية للتقرير المالي إلىفي تاريخ التحول 'لتعني  'لألصل المالي األولي

ئيلة وفقا للفقرة ب إذاكان من غير العملي تقويم ما  إذاب   8ب (ج) من المعيار الدولي للتقرير 4.1.12كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدماً ض
اس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول أعلى  9المالي  أة تقويم  إلىس المعايير الدولية للتقرير المالي فيجب على المنش

ائص التدف ل المالي على ق النقدي التعاقدي لذلك األخص اس الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ التحول أص المعايير الدولية  إلىس
تثناء ميزات الدفع مقدماً الوارد في الفقرة ب بان اس . (في 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4.1.12للتقرير المالي دون األخذ في الحس

أة ھذه الحالة يجب على ا ا تطبيق الفقرة ألمنش ارات ، ولكن اإل7ق من المعيار الدولي للتقرير المالي 42يض من  7.2.5الفقرة ' إلىش
لتعني  '9من المعيار الدولي للتقرير الدولي  7.2.5الفقرة 'يجب قراءتھا لتعني ھذه الفقرة ويجب أن تقرأ  '9المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ).'المعايير الدولية للتقرير المالي إلىعند تاريخ التحول 'لتعني  'لألصل المالي األولي اإلثبات'لى إشارات اإلھذه الفقرة، ويجب أن تقرأ 

بة الدولي  إذاج   8ب أة تطبيق طريقة الفائدة الفعلية الواردة في المعيار الدولي 8كان من غير العملي (كما ھو ُمعرف في معيار المحاس ) للمنش
ل الماليإف ،بأثر رجعي 9للتقرير المالي  المعايير الدولية للتقرير المالي  إلىااللتزام المالي في تاريخ التحول  أو ن القيمة العادلة لألص

 إلىالتكلفة المستنفدة الجديدة لذلك االلتزام المالي في تاريخ التحول  أو صل الماليتكون اإلجمالي الجديد للمبلغ الدفتري لذلك األ  أن بيج
                                     المعايير الدولية للتقرير المالي.                                                                                             

  المالية األصولالھبوط في قيمة 

م 8ب   أة أن تطبق متطلبات الھبوط الواردة في القس بأثر رجعي مع مراعاة  الفقرات  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5د  يجب على المنش
من ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي.                                                                                       7.2.20-7.2.18و 7.2.15

تخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون  إلىفي تاريخ التحول    ه8ب أة اس المعايير الدولية للتقرير المالي،  يجب على المنش

و الرتباطات القروض أت المالية (لألدوا األولي اإلثباتجھد ال مبرر لھما لتحديد المخاطر االئتمانية في التاريخ الذي تم فيه  أو تكلفة
مان المالي: التاريخ الذي  أة طرفا في ارتباط الأوعقود الض بحت فيه المنش من المعيار الدولي للتقرير  5.5.6فيه وفقا للفقرات  رجعة ص

ا الفقرات بأ ظرأن المعايير الدولية للتقرير المالي ( إلى) ومقارنة ذلك مع المخاطر االئتمانية في تاريخ التحول 9المال  -7.2.2يض
  ). 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.3ب
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  :تطبيق للمنشأة يمكن األولي اإلثبات منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة ھناك كان إذا ما تحديد عند   و8ب

 .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.29 .5 ب-5.5.27وب 5.5.10 الفقرة في الواردة المتطلبات )(أ

 موعد تجاوزت التي التعاقدية للدفعات 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.5.11 الفقرة في الوارد دحضه الممكن االفتراض  )ب(
 االئتمانية المخاطر في الكبيرة الزيادات تحديد خالل من الھبوط متطلبات سوف تطبق المنشأة كانت إذا يوما 30 من بأكثر استحقاقھا

  .االستحقاق موعد تجاوز عن معلومات ساسأ على المالية األدوات لتلك األولي اإلثبات منذ

 اإلثباتكان ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ  إذاتحديد ما  ،المعايير الدولية للتقرير المالي إلىفي تاريخ التحول  ،ذا كانإز   8ب
أة ،جھدا ال مبرر لھما أو ألداة مالية يتطلب تكلفة األولي ائر إثبات فيجب على المنش اوي الخس ارة بمبلغ يس ص خس  االئتمانية مخص
المالية ذات مخاطر ائتمانية  األداةالمالية تلك (ما لم تكن  األداة إلغاء إثباتيتم  إلى أنالعمر وذلك في كل تاريخ تقرير  مدى على المتوقعة

  (أ)).  و8تي تنطبق فيھا الفقرة بوھي الحالة ال ،منخفضة في تاريخ التقرير

  المشتقات الُمدمجة

أة المطبقة ألول مرة تقويم ما      9ب تقة ُمدمجة عن العقد إذايجب على المنش ل مش بة عنھا على  كان مطلوبا فص يف والمحاس تقة  أنھاالمض مش
روط التي وجدت في التاريخ الذي أعلى  اس الش أة طرفا في العقد، أو أس التقويم بموجب  إعادةالتاريخ الذي يُتطلب فيه صبحت فيه المنش

 يھما يأتي الحقا.أ، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  11-3-4الفقرة ب

  القروض الحكومية 

تلمة على أنھا التزام مالي    10ب نيف جميع القروض الحكومية المس أة المطبقة ألول مرة تص لمعيار داة حقوق ملكية وفقا أ أو يجب على المنش
بة الدولي  موح به بموجب الفقرة ب"المالية: العرض األدوات" 32المحاس تثناء ما ھو مس أة المطبقة ألول 11. وباس ، يجب على المنش

سبة عن المنح " 20" ومعيار المحاسبة الدولي المالية األدوات" 9مرة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  المحا
احية والحكوم اعدة الحكومية اإلفص تقبلي على القروض الحكومية الموجودة في تاريخ التحول عن المس المعايير الدولية  إلى" بأثر مس

وق، على أنھا منحة حكومية. وتبعا  إثبات للتقرير المالي وال يجوز لھا المنفعة المقابلة للقرض الحكومي، بأقل من معدل الفائدة في الس
أة المطبقة ألول مرة تقوملم تكن  إذاف ،لذلك بية المقبولة  ،المنش كل عام–بموجب المبادئ المحاس ابق -بش بإثبات وقياس القرض  ،في الس

وق على  اس متفق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير الماليأالحكومي بأقل من معدل الفائدة في الس تخدام المبلغ  ،س فيجب عليھا اس
في السابق، في قائمة المركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية  -بشكل عام–لمحاسبية المقبولة الدفتري للقرض، وفقا للمبادئ ا

أة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  المعايير  إلىلقياس مثل ھذه القروض بعد تاريخ التحول  9للتقرير المالي. ويجب على المنش
 الدولية للتقرير المالي.   

أة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي إف ،10بالرغم من الفقرة ب    11ب بة الدولي  9نه يمكن للمنش  20ومعيار المحاس
تكون المعلومات الالزمة للقيام  أن المعايير الدولية للتقرير المالي، شريطة إلىقرض حكومي نشأ قبل تاريخ التحول  أيبأثر رجعي على 

  عن ذلك القرض. -وليأبشكل –بذلك قد تم الحصول عليھا في وقت المحاسبة 

ادات الواردة في الفقرة بال تمنع المتطلبات واإل    12ب تخدام اإل 11وب 10رش أة من أن تكون قادرة على اس حة في المنش عفاءات الموض
ً-دوات المالية ألد فيما يتعلق بوسم ا19د-19الفقرات د  و الخسارة.أبالقيمة العادلة من خالل الربح  -الُمثبتة سابقا
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  الملحق ج 
األعمالعفاءات خاصة بتجميع إ

عمال ع األيُعد ھذا الملحق جزًء ال يتجزأ من المعايير الدولية للتقارير للتقرير المالي. يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات التالية على تجمي
عمال الذي يقع  المعايير الدولية للتقرير المالي. ينبغي تطبيق ھذا الملحق فقط على تجميع األ إلىي قامت المنشأة بإثباته قبل تاريخ التحول ذال

 عمال"."تجميع األ3ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي

أة المطبقة ألول مرة اختيار عدم تطبيق المعيار ال      1ج ابق (تجميع األأبأثر رجعي على تجميع  3دولي للتقرير المالي يمكن للمنش عمال عمال س
عمال أقامت المنشأة المطبقة ألول مرة بإعادة عرض أي تجميع  إذاالمعايير الدولية للتقرير المالي). ولكن  إلىالذي حدث قبل تاريخ التحول 

اأ-الالحقة ويجب عليھا  األعمالعرض جميع عمليات تجميع ، فيجب عليھا إعادة 3لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي تطبيق  -يض
بيل المثال,  10المعيار الدولي للتقرير المالي  ه. على س أة المطبقة ألول مرة إعادة عرض تجميع  إذامن ذلك التاريخ نفس اختارت المنش

حدث  في أ يات تجميع 20×6يونيو  30عمال  ھا إعادة عرض جميع عمل حدثت بين  عمالاأل، فيجب علي لذي  وتاريخ  20×6يونيو  30ا
  .20×6يونيو  30من  10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أيضاً المعايير الدولية للتقرير المالي، ويجب عليھا  إلىالتحول 

أة تطبيق معيار المحاسبة الدولي       2ج " بأثر رجعي على تعديالت القيمة جنبيةسعار صرف العمالت األأآثار التغيرات في " 21ال يلزم المنش
ئة ضمن تجميع  أة  إذاالمعايير الدولية للتقرير المالي. و إلىالذي حدث قبل تاريخ التحول  األعمالالعادلة وعلى الشھرة الناش لم تطبق المنش

بة الدولي  ھرة تلك، فيجب عليھا  21معيار المحاس ول والتزامات أ أنھامعالجتھا على بأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة وعلى الش ص
يكون قد تم التعبير  أن ماإن الشھرة وتعديالت القيمة العادلة تلك إالمستحوذ عليھا. لذلك، ف األعمالصول والتزامات أالمنشأة وليس على أنھا 

أة رف المنطبق وفقا جنبية، يتم التقريأتُعد بنوداً غير نقدية بعملة  أنھا أو عنھا بالفعل بالعملة الوظيفية للمنش عر الص تخدام س ر عنھا باس
 في السابق. -بشكل عام–للمبادئ المحاسبية المقبولة 

  ما:إبأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة والشھرة الناشئة  21يمكن للمنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي       3ج

 المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو إلىالذي حدثت قبل تاريخ التحول  األعمالفي جميع عمليات تجميع   )أ(

، كما ھو مسموح به بموجب 3عرضھا لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي  إعادةالتي تختار المنشأة  األعمالجميع عمليات تجميع   )ب(
 اعاله. 1الفقرة ج

 التبعاتن ھذا ستكون له إف ،عمال سابقأرجعي على تجميع  بأثر 3لم تقم المنشأة المطبقة ألول مرة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  إذا     4ج
  التالية لذلك التجميع لألعمال:

ً بقاء على التصنيف نفسه (على أنه استحواذ من قبل المنشأة المستحويجب على المنشأة المطبقة ألول مرة اإل  )أ( أو استحواذ  ،ذة نظاميا
المستحوذ عليھا نظامياً أو توحيد مصالح) كما ھو في القوائم المالية الُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  األعمالعكسي من قبل 

 في السابق. -بشكل عام–

صولھا التي تم ألتقرير المالي بإثبات جميع المعايير الدولية ل إلىتقوم في تاريخ التحول  أن يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة    (ب)
 بخالف: عمال سابقأاقتناؤھا والتزاماتھا التي تم تحملھا ضمن تجميع 

في السابق (انظر  -بشكل عام–ھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة إلغاء إثباتالمالية وااللتزامات المالية التي تم  األصولبعض  )1( 
 )؛ 2الفقرة ب

ھا في قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة المستحوذة وفقا للمبادئ إثبات وااللتزامات التي لم يتم ،بما في ذلك الشھرة األصول، )2( 
في السابق وأيضا التي ال تتأھل لإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز –بشكل عام–المحاسبية المقبولة 

 دناه).أط) (–ل المستحوذ عليھا (انظر (و)المالي المنفصلة لألعما

صنف آخر لحقوق  ،كان ذلك مناسبا إذا ،وأرباح المبقاة (تغير ناتج من خالل تعديل األ أي إثباتيجب على المنشأة المطبقة ألول مرة 
ً -غير ملموس كان قد تم تضمينه  أصل إثبات ما لم يكن التغير ناتج عن ،الملكية)   دناه).أ) 1في الشھرة (انظر (ز)( -سابقا

بند من قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي  أييجب على المنشأة المطبقة ألول مرة استبعاد      (ج)
في السابق وال يتأھل لإلثبات على أنه أصل أو التزام بموجب المعايير  -مبشكل عا–ه وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة إثبات قد تم

 الدولية للتقرير المالي. ويجب على المنشأة المطبقة ألول مرة المحاسبة عن التغير الناتج كما يلي:

غير  أصلأنه قد تكون المنشأة المطبقة ألول مرة قد صنفت تجميع أعمال سابق على أنه استحواذ وقامت بإثبات بند على  )1( 
ويجب عليھا  ".األصول غير الملموسة" 38وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  أصلملموس وھو ال يتأھل لإلثبات على أنه 

ي حصص غير مسيطرة) على أنه جزء من أضريبة مؤجلة متعلقة به و أي ،ن وجدتإ ،تصنيف ذلك البند (وكذلك إعادة
في  -بشكل عام–الشھرة (ما لم تكن قد قامت بطرح الشھرة مباشرة من حقوق الملكية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

 دناه).أ) و(ط) 1ظر (ز)(أن السابق،
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  1مبقاة.رباح الضمن األ األخرىجميع التغيرات الناتجة  إثبات يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة )2( 

مثل القيمة  ،صليةالتكلفة األ إلىساس ال يستند أتتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي قياساً الحقاً لبعض األصول وااللتزامات على      (د)  
العادلة. يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة قياس ھذه األصول وااللتزامات بناًء على ذلك األساس الوارد في قائمة مركزھا المالي 

 يھاتحملھا ضمن تجميع أعمال سابق. ويجب عل أو االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، حتى ولو كان قد تم اقتناؤھا
صنف آخر لحقوق الملكية)، وليس  مناسبا،إذا كان ذلك  رباح المبقاة (أوتغير ناتج في المبلغ الدفتري من خالل تعديل األ أي إثبات

 الشھرة.
ــــــــــــــــ( سابق -بشكل عام–وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  ،يجب أن يكون المبلغ الدفتري -مباشرة– األعمالبعد تجميع      )هـ لألصول  ،في ال

ضمن ذلك التجميع لألعمال ھو تكلفتھا المفترضة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المال ي التي تم اقتناؤھا أو االلتزامات التي تم تحملھا 
ن إف التكلفة، إلىتطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ الحق قياسا لتلك األصول وااللتزامات يستند  إذافي ذلك التاريخ. و

 .األعمالالتكلفة من تاريخ تجميع  إلىاالستنفاد الُمستند  أو ساس لالستھالكتكون ھي األ أن التكلفة المفترضة يجب

 -بشكل عام–عمال سابق، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة أأصل تم اقتناؤه أو التزام تم تحمله ضمن تجميع  إثبات لم يكن قد تم إذا     (و) 
يس له تكلفة مفترضة تساوي صفراً في قائمة المركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. في السابق، فل

ساس الذي تتطلبه المعايير ه وقياسه في قائمة مركزھا المالي الموحدة بناًء على األإثبات وبدال من ذلك، يجب على المنشأة المستحوذة
وفقا  ،لم تكن المنشأة المستحوذة قد قامت إذافي قائمة المركز المالي لألعمال المستحوذ عليھا. وللتوضيح:  الدولية للتقرير المالي

كان فيه المقتني  عمال سابقأالُمقتناة ضمن تجميع  اإليجاربرسملة عقود  ،في السابق -بشكل عام–للمبادئ المحاسبية المقبولة 
عقود "16المعيار الدولي للتقرير المالي تلك في قوائمھا المالية الموحدة، كما يتطلب  اإليجارفيجب عليھا رسملة عقود  مستأجراً،
 إذا" من األعمال المستحوذ عليھا القيام بذلك في قائمة مركزھا المالي الُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبالمثل، اإليجار

بإثبات التزام محتمل ال يزال قائما  ،لھا في السابق -بشكل عام–ئ المحاسبية المقبولة وفقا للمباد ،لم تكن المنشأة المستحوذة قد قامت
ذلك االلتزام المحتمل في ذلك التاريخ ما  إثبات فيجب على المنشأة المستحوذة ،المعايير الدولية للتقرير المالي إلىفي تاريخ التحول 

" إثباته في القوائم المالية لألعمال وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملةالمخصصات " 37لم يمنع معيار المحاسبة الدولي 
في السابق  -بشكل عام–التزام في الشھرة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  أصل أوتم تضمين  إذا العكس،المستحوذ عليھا. وعلى 

االلتزام يبقى ضمن الشھرة ما لم  األصل أون ذلك إ، ف3لي ه بشكل منفصل بموجب المعيار الدولي للتقرير الماإثبات ولكن كان سيتم
  ه في القوائم المالية لألعمال المستحوذ عليھا.إثبات تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي

المالي ھو مبلغھا الدفتري  يكون المبلغ الدفتري للشھرة في قائمة المركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير أن يجب     (ز) 
 في السابق, بعد التعديلين التاليين: -بشكل عام–وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 

) أعاله، فيجب على المنشأة المطبقة ألول مرة زيادة المبلغ الدفتري للشھرة عندما تعيد تصنيف 1كان مطلوبا بموجب (ج)( إذا )1( 
ذا تتطلب إ وبالمثل،في السابق.  -بشكل عام–موس وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة غير مل أصله أن بند قد قامت بإثباته على

ھا وفقا للمبادئ إثبات غير ملموس كان قد تم تضمينه في شھرة تم أصل إثبات عاله من المنشأة المطبقة ألول مرةأالبند (و) 
ً لذلك –ألول مرة فيجب على المنشأة المطبقة  ،في السابق -بشكل عام–المحاسبية المقبولة  تخفيض المبلغ الدفتري  -وفقا

 تعديل الضريبة المؤجلة والحصص غير المسيطرة).  ،كان ذلك منطبقا وإذا للشھرة (

الشھرة قد ھبطت، يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق معيار  أن مؤشر على أيكان ھناك  إذابغض النظر عما  )2( 
خسارة  أي إثبات المعايير الدولية للتقرير المالي وفي إلىفي اختبار الشھرة للھبوط في تاريخ التحول  36المحاسبة الدولي 

التقويم).  إعادةضمن فائض  ،36لي كان ذلك مطلوبا بموجب معيار المحاسبة الدو إذاو، أرباح المبقاة (ھبوط ناتجة ضمن األ
 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىالظروف في تاريخ التحول  إلىيستند اختبار الھبوط  أن يجب

 ،المعايير الدولية للتقرير المالي. على سبيل المثال إلىال يجوز إجراء تعديالت أخرى على المبلغ الدفتري للشھرة في تاريخ التحول     (ح) 
  ال يجوز للمنشأة المطبقة ألول مرة إعادة عرض المبلغ الدفتري للشھرة:

الستبعاد البحث والتطوير قيد التنفيذ الذي تم اقتناؤه ضمن ذلك التجميع لألعمال (ما لم يتأھل األصل غير الملموس المتعلق  )1( 
 المستحوذ عليھا). في قائمة المركز المالي لألعمال ن38وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،به لإلثبات

 لتعديل االستنفاد السابق للشھرة. )2( 

، ولكن تم القيام بھا وفقا للمبادئ المحاسبية 3لعكس التعديالت على الشھرة التي ال يسمح بھا المعيار الدولي للتقرير المالي  )3( 
 إلىوتاريخ التحول  لاألعمافي السابق بسبب تعديالت على األصول وااللتزامات بين تاريخ تجميع  -بشكل عام–المقبولة 

 المعايير الدولية للتقرير المالي.

في السابق على أنھا طرح  -بشكل عام–كانت المنشأة المطبقة ألول مرة قد قامت بإثبات شھرة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  إذا    (ط) 
  من حقوق الملكية:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. السابق في– عام بشكل– المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقا أصل أنھا على الشھرة إثبات تم قد يكن لم إذا ملموسة غير أصول إلى أو من التصنيفات إعادة التغييرات ھذه مثل تشمل   1

 على األعمال تجميع تعامل لم(ب)  أو الملكية حقوقمن -مباشرة - الشھرة طرحت قد(أ)  المنشأة كانت إذا السابق، في لھا– عام بشكل– المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقا ذلك، وينشأ
 .استحواذ أنه
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عالوة على وتلك الشھرة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.  إثبات ال يجوز لھا )1( 
الربح أو الخسارة إذا استبعدت المنشأة التابعة أو إذا ھبطت قيمة االستثمار  إلىتصنيف تلك الشھرة  إعادةذلك، ال يجوز لھا 
 في المنشأة التابعة.

 رباح المبقاة. ت الناتجة عن التأكد الالحق من االحتمال الذي يؤثر على عوض الشراء ضمن األالتعديال إثبات يجب )2( 

لھا في السابق، قد ال تكون المنشأة المطبقة ألول مرة قد قامت بتوحيد منشأة تابعة تم  –بشكل عام–وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة     (ي) 
بشكل –ن المنشأة األم لم تعدھا منشأة تابعة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة يل المثال، ألعمال سابق (على سبأاقتناؤھا ضمن تجميع 

لم تقم بإعداد قوائم مالية موحدة). يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تعديل المبالغ الدفترية ألصول  أنھاو أفي السابق -عام
المبالغ التي تتطلبھا المعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز المالي للمنشأة التابعة. وتساوي  إلىوالتزامات المنشأة التابعة 

  المعايير الدولية للتقرير المالي بين: إلىالتكلفة المفترضة للشھرة الفرق في تاريخ التحول 

 بينحصة المنشأة األم في تلك المبالغ الدفترية المعدلة؛ و )1( 

 المنشأة األم في المنشأة التابعة كما ھي في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة األم.  تكلفة استثمار )2( 

عاله أن التعديالت إقياس الحصص غير المسيطرة والضريبة المؤجلة المترتبة على قياس األصول وااللتزامات األخرى. لذلك ف    (ك) 
  يطرة وضريبة الدخل.وااللتزامات المثبتة تؤثر على الحصص غير المس األصولعلى 

 
ابق ينطبق اإل       5ج ً-عفاء الخاص بتجميع األعمال الس ا تركة - أيض روعات مش ص في مش آت زميلة وحص تثمارات في منش على اقتناء اس

تركة فيھا أعماالً، كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي اط العملية المش كل نش تركة التي يش ص في العمليات المش . 3وحص
 القتناء ھذه.على مثل عمليات ا-بالتساوي – 1ينطبق التاريخ المختار للفقرة ج ،عالوة على ذلكو
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   د الملحق
  المالي للتقرير األخرى الدولية المعايير من عفاءاتاإل

 يشكل ھذا المعيار جزًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

  عفاءات التالية:كثر من اإلأ أو يمكن للمنشأة اختيار االستفادة من واحد      1د

 ). 3ود 2ساس السھم (الفقرتان دأمعامالت الدفع على       (أ) 

 ).4عقود التأمين (الفقرة د     (ب)

 ب).8د – 5التكلفة المفترضة (الفقرات د     (ج) 

 ).ھـ-9د-ب9دو 9(الفقرتان د اإليجارعقود       (د) 

 ]حذفت[      (ھـ)

 ).13ود 12فروق الترجمة الُمجمعة (الفقرتان د     (و) 

 ).أ15ود 14المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرتان داالستثمارات في      (ز) 

 ).17ود 16صول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة (الفقرتان دأ     (ح) 

 ). 18المالية المركبة (الفقرة د األدوات    (ط) 

 ج).19د-19ة سابقاً (الفقرات دوسم األدوات المالية الُمثبت     (ي) 

 ).20(الفقرة د األولي اإلثباتقياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية عند      (ك) 

 أ).21ود 21التزامات انتھاء التشغيل المضمنة في تكلفة العقارات واآلالت والمعدات (الفقرتان د     (ل) 

 12األصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنھا وفقا لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  أو األصول المالية      (م)
 ).22" (الفقرة دالعامة الخدمة امتياز ترتيبات"

  ).23تكاليف االقتراض (الفقرة د     (ن) 

 ).24من العمالء (الفقرة د األصولتحويالت     (س) 

 ).25زامات المالية بأدوات حقوق الملكية (الفقرة دطفاء االلتإ     (ع) 

 ).30د –26(الفقرات د الجامحالتضخم      (ف)

 ).31الترتيبات المشتركة (الفقرة د    (ص)

 ).32(الفقرة د إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحيتكاليف      (ق) 

  ).33بند غير مالي (الفقرة دوسم العقود لشراء أو بيع       (ر)

      عفاءات على بنود أخرى.إلھذه ا -بالقياس–ال يجوز للمنشأة أن تطبق 

  السھم أساسمعامالت الدفع على 

دوات حقوق أ" على السھم أساسالدفع على " 2ولكنھا غير ُمطالبة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،تشجع المنشأة المطبقة ألول مرة       2د
أة المطبقة ألول مرة  2002نوفمبر  7المكية التي تم منحھا في  جع المنش اأأو قبله. وتش ولكنھا غير ُمطالبة بتطبيق المعيار الدولي  ،يض

ابھا قبل (أ) تاريخ التحول  2002نوفمبر  7دوات حقوق الملكية التي تم منحھا بعد أعلى  2للتقرير المالي  دولية المعايير ال إلىوتم اكتس
أة المطبقة ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  إذايھما يأتي الحقا. ولكن أ ،2005يناير  1للتقرير المالي أو (ب)  اختارت المنش

أة قد  إذا-فقط -دوات حقوق الملكية تلك، فيمكن لھا القيام بذلك أعلى مثل  2 حت للعموم عن القيمة العادلة ألدواتأكانت المنش حقوق  فص
حقوق الملكية التي  أدوات. ولجميع منح 2الملكية تلك، التي تم تحديدھا في تاريخ القياس، كما ھو معرف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

مالي  لدولي للتقرير ال ھا (مثل  2لم يتم تطبيق المعيار ا ف 2002نوفمبر  7حقوق الملكية الممنوحة في  أدواتعلي له)،  نه يجب على إأو قب
أة المطبقة ألول مرة مع ذلك  احالمنش  إذا. و2من المعيار الدولي للتقرير المالي  45و 44عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين  اإلفص

أة المطبقة ألول مرة بتعديل  ن إيھا، فعل 2حقوق ملكية لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أدواتشروط منحة  أو حكامأقامت المنش
أة غير مطالبة بتطبيق الفقرات  المعايير الدولية  إلىحدث التعديل قبل تاريخ التحول  إذا 2من المعيار الدولي للتقرير المالي  29–26المنش

  المالي.  للتقرير 
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أة المطبقة ألول مرة       3د ئة عن معامالت الدفع  2بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،ولكنھا غير مطالبة ،تشجع المنش على االلتزامات الناش
سھم التي تمت تسويتھا قبل تاريخ التحول  أساسعلى  شأة المطبقة ألول مرة إلىال ولكنھا غير  ،المعايير الدولية للتقرير المالي. وتشجع المن
ويتھا قبل  2بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،مطالبة . ولاللتزامات التي لم يتم تطبيق 2005اير ين 1على االلتزامات التي تمت تس

أة المطبقة ألول مرة إعادة عرض معلومات المقارنة في حدود 2المعيار الدولي للتقرير المالي  تكون  أن عليھا، فليس مطلوبا من المنش
.2002نوفمبر  7تاريخ يكون أبكر من  أو المعلومات متعلقة بفترة

  عقود التأمين

يقيد المعيار الدولي  ".عقود التأمين" 4للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي يمكن         4د
 بما في ذلك التغييرات التي تقوم بھا المنشأة المطبقة ألول مرة. ،التغييرات في السياسات المحاسبية لعقود التأمين 4للتقرير المالي 

  فة المفترضةالتكل

أة اختيار قياس بند       5د المعايير الدولية للتقرير المالي بقيمته العادلة  إلىلعقارات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول ا من بنود يمكن للمنش
 واستخدام تلك القيمة العادلة على أنھا تكلفته المفترضة في ذلك التاريخ.

تخدام  أو ير الدولية للتقرير الماليالمعاي إلىفي تاريخ التحول        6د أة المطبقة ألول مرة اختيار اس  من بنود تقويم بند إعادةقبله، يمكن للمنش
 ،التقويم إعادةعلى أنه التكلفة المفترضة في تاريخ  ،في السابق -بشكل عام–لعقارات واآلالت والمعدات تم وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة ا
  م، في تاريخ إعادة التقويم، عموما مقارناً لـ:كان إعادة التقوي إذا

 القيمة العادلة؛ أو  )أ(

التغيرات في مؤشر عام أو خاص  ،على سبيل المثال ،معدلة لتعكس ،التكلفة الُمستھلكة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي أو التكلفة     (ب)
 لألسعار .

  لـ: أيضاً متاحة  6ود 5االختيارات الواردة في الفقرتين د       7د

 ؛"االستثمارية العقارات" 40اختارت المنشأة استخدام نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاسبة الدولي  إذا ،العقارات االستثمارية  )أ(

 يجار"؛"عقود اإل 16أصول حق االستخدام (المعيار الدولي للتقرير المالي       (أأ) 

 األصول غير الملموسة التي تستوفي:  )ب(

 صلية).(بما في ذلك قياس يمكن االعتماد عليه للتكلفة األ 38الواردة في معيار المحاسبة الدولي  اإلثباتضوابط  )1( 

 إلعادة التقويم (بما في ذلك وجود سوق نشطة). 38الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  )2( 

 ال يجوز للمنشأة استخدام ھذه االختيارات ألصول أخرى أو لاللتزامات.  

ة        8د أة المطبقة ألول مرة قد حددت تكلفة مفترض بية المقبولة  ،قد تكون المنش كل عام-وفقا للمبادئ المحاس ابق -بش لبعض أو جميع  ،في الس
  لالكتتاب العام.  األولييخ محدد بسبب حدث ما، مثل الخصخصة أو الطرح صولھا والتزاماتھا من خالل قياسھا بقيمتھا العادلة في تارأ

نه يمكن للمنشأة استخدام مثل قياسات القيمة إ، فقبله المعايير الدولية للتقرير المالي أو إلىتاريخ التحول  ھو كان تاريخ القياس إذا  )أ(
 ير الدولية للتقرير المالي في تاريخ ذلك القياس.على أنھا التكلفة المفترضة للمعاي ،التي يحركھا الحدث ،العادلة ھذه

المعايير الدولية للتقرير المالي، ولكنه خالل الفترة التي تشملھا أول قوائم مالية ُمعدة  إلىتاريخ التحول  بعدكان تاريخ القياس  إذا  )ب(
يحركھا الحدث على أنھا تكلفة مفترضة عندما  فانه يمكن استخدام قياسات القيمة العادلة التي المالي،وفقا للمعايير الدولية للتقرير 

صنف آخر لحقوق  ،كان ذلك مناسبا إذاالمبقاة (أو  األرباحالتعديالت الناتجة مباشرة ضمن  إثبات يقع الحدث. ويجب على المنشأة
ما تحديد تكلفة مفترضة من إالمعايير الدولية للتقرير المالي، يجب على المنشأة  إلىالملكية) في تاريخ القياس. وفي تاريخ التحول 
الواردة في ھذا المعيار  األخرىقياس األصول وااللتزامات وفقا للمتطلبات  أو 7د –5خالل تطبيق الضوابط الواردة في الفقرات د

 الدولي للتقرير المالي. 

اف والتطوير لعقارات النفط والغاز في مرحلتي التطوير أ8د تكش بة عن تكاليف االس بة الوطنية، تتم المحاس و أ      بموجب بعض متطلبات المحاس
تخدم مثل ھذه  أة المطبقة ألول مرة التي تس عة. يمكن للمنش من جميع العقارات في منطقة جغرافية واس االنتاج في مراكز التكلفة التي تتض

بية المقبولة الم بة بموجب المبادئ المحاس كل عام–حاس ابق اختيار قياس  -بش ول النفط والغاز في تاريخ التحول أفي الس المعايير  إلىص
  ساس التالي:الدولية للتقرير المالي على األ
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 منشأة في السابق.لل –بشكل عام–أصول االستكشاف والتقويم بالمبلغ الذي تم تحديده بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة   )أ(

 –بشكل عام–نتاج بالمبلغ الذي تم تحديده لمركز التكلفة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة في مرحلتي التطوير واإل األصول  )ب(
حجام باستخدام األ -بالتناسب –ساس لمركز التكلفة األصول األ إلىللمنشأة في السابق. ويجب على المنشأة تخصيص ھذا المبلغ 

 القيم االحتياطية كما في ذلك التاريخ. أو االحتياطية

المعايير الدولية  إلىنتاج للھبوط في تاريخ التحول يجب على المنشأة اختبار أصول االستكشاف والتقويم واألصول في مرحلتي التطوير واإل
اف الموارد المعدنية وتقويمھا" 6للتقرير المالي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تكش بة الدولي  أو "اس  ،على التوالي 36معيار الحاس

رورة ول النفط والغاز تتكون إعاله. وألغراض ھذه الفقرة، فأتخفيض المبلغ الذي يتم تحديده وفقا للبندين (أ) أو (ب)  ،وعند الض -ن أص
 نتاج النفط والغاز. إمن تلك األصول التي تستخدم في استكشاف أو تقويم أو تطوير أو  -فقط

آت ببنود 8د تخداملعقارات واآلالت والمعداتاب    تحتفظ بعض المنش ول حق االس تخدم، أو كانت اأو  ، أو أص ة التي تس ول غير الملموس ألص
بية  عر، وقد يتضمن المبلغ الدفتري لمثل ھذه البنود مبالغ تم تحديدھا بموجب المبادئ المحاس ابقا، في عمليات تخضع لتنظيم الس تخدم س تس

كل عام– المقبولة ملة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. و -بش ابق ولكنھا ال تتأھل للرس أة إكان ھذا ھو الحال، ف إذافي الس نه يجوز للمنش
بية المقبولة  تخدام المبلغ الدفتري، الذي تم تحديده وفقا للمبادئ المحاس كل عام–المطبقة ألول مرة اختيار اس ابق، لمثل ھذا البند -بش  في الس

ة. وإذا إلىفي تاريخ التحول  أة كانت المعايير الدولية للتقرير المالي على أنه التكلفة المفترض فإنه ال ما،  بند على عفاءاإل ھذا تطبق المنش
أة على يجب المالي للتقرير الدولية المعايير إلى التحول تاريخ وفي. البنود جميع على تطبيقه يلزمھا تخدم  بند كل اختبار المنش  ھذا لهاس

بة لمعيار وفقا القيمة في للھبوط عفاءاإل ع الفقرة، ھذه وألغراض. 36 الدولي المحاس عر لتنظيم العمليات تخض  إطار يحكمھا كان إذا الس
عاراأل لتحديد لع مقابل العمالء على تحميلھا يمكن التي س ع اإلطار ذلك نأو الخدمات أو الس راف يخض ديق أو/و إلش  المنظمة الجھة تص
  ").ألسباب تنظيمية المؤجلة الحسابات"14 المالي للتقرير الدولي المعيار في ھي ُمعرفة(كما  للسعر

  اإليجارعقود 

أة المطبقة ألول مرة        9د من عقد  إلىقائم في تاريخ التحول  عقدما إذا كان  تقويميمكن للمنش بتطبيق  إيجارالمعايير الدولية للتقرير المالي يتض
 الحقائق والظروف الموجودة في ذلك التاريخ. أساسعلى على تلك العقود  16من المعيار الدولي للتقرير المالي  11-9الفقرات 

   [حذفت]أ     9د
  
على جميع عقود اإليجار عندما تثبت المنشأة المطبقة ألول مرة إلتزامات عقد اإليجار وأصل حق االستخدام فإنه يمكنھا تطبيق المنھج التالي    ب 9د

  د).9(مع مراعاة الوسيلة العملية المبينة في الفقرة د
 

قياس التزام اإليجار في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المستأجر الذي يتبع ھذا المنھج قياس التزام   )أ(
ھـ) مخصوماً باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر (أنظر 9رة داإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية (أنظر الفق

 ھـ) في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.9الفقرة د
 
قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المستأجر االختيار على أساس كل   )ب(

 ى حده قياس أصل حق االستخدام إما:عقد إيجار عل
 

ھـ) ولكنه 9مطبق منذ تاريخ بداية عقد اإليجار (أنظر الفقرة د 16بملغه الدفتري كما لو أن المعيار الدولي للتقرير المالي  )1( 
 مخصوم باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

 
بمبلغ يعادل التزام اإليجار معدالً بأي مدفوعات إيجار مقدمة أو مستحقة تتعلق بھذا اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي  )2( 

 مباشرة قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
  

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. على أصول حق االستخدام في تاريخ 36تطبيق معيار المحاسبة الدولي     (ج)         

تخدام 9الواردة في الفقرة د تج   على الرغم من المتطلبا9د ل حق االس تأجر يجب عليھا قياس أص أة المطبقة ألول مرة التي ھي مس ب فإن المنش
تثماري في معيا توفي تعريف العقار االس ر بالقيمة العادلة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي لعقود اإليجار التي تس

سة با 40المحاسبة الدولي  من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  40ستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي والمقا
  المالي.
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المالي  يمكن أن تقوم المنشأة المطبقة ألول مرة التي ھي مستأجر بإجراء واحد أو أكثر مما يلي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  د    9د
  :طبيق ذلك على أساس كل عقد إيجار على حده"وت

تطبيق معدل خصم واحد على مجموعة عقود إيجار لھا خصائص متماثلة بدرجة معقولة (على سبيل المثال مدة إيجار متبقية متماثلة   )أ(
 لفئة األصول محل العقد المتماثلة، وفي بيئة اقتصادية متماثلة).

 

 12ھـ) خالل 9ب على عقود اإليجار التي تنتھي فترة اإليجار فيھا (أنظر الفقرة د9الفقرة دإختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في   )ب(
شھراً من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وبدالً من ذلك يجب على المنشأة المحاسبة عن عقود اإليجار ھذه (بما 

من المعيار الدولي  6إيجار قصيرة األجل تمت المحاسبة عنھا وفقاً للفقرة  في ذلك اإلفصاح عن معلومات حولھا) كما لو كانت عقود
 .16للتقرير المالي 

  

ب على عقود اإليجار التي يكون فيھا أصل حق االستخدام ذا قيمة منخفضة (كما 9إختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة د      (ج) 
). وبدالً من ذلك يجب على المنشأة المحاسبة عن عقود اإليجار 16دولي للتقرير المالي من المعيار ال 8ب-3ھو مبين في الفقرات ب

  .16من المعيار الدولي للتقرير المالي  6ھذه (بما في ذلك اإلفصاح عن معلومات حولھا) وفقاً للفقرة 
  

ستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير ھـ) من قياس أصل حق اال9استبعاد التكاليف المباشرة األولية (أنظر الفقرة د      (د) 
  المالي.

  

  استخدام اإلدراك المتأخر كما ھو الحال في تحديد فترة اإليجار إذا كان العقد يحتوي خياراً لتمديد أو إنھاء عقد اإليجار.       (و) 

تأجر       ه9د افي للمس تأجر ومعدل اإلقتراض اإلض رة األولية وفترة اإليجار ھي دفعات اإليجار والمس وتاريخ بداية عقد اإليجار والتكلفة المباش

  وتم استخدامھا في ھذا المعيار بنفس المعنى. 16مصطلحات معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ]حذفت [  –10د
  11د

  فروق الترجمة الُمجمعة 

  من المنشأة: 21يتطلب معيار المحاسبة الدولي      12د

 ثبات بعض فروق الترجمة ضمن الدخل الشامل اآلخر وتجميعھا في مكون منفصل لحقوق الملكية.إ  )أ(

ً  إذا ،جنبية (بما في ذلكتصنيف فرق الترجمة الُمجمع لتلك العملية األ إعادة ،جنبيةأعند استبعاد عملية      (ب)  المكاسب والخسائر  ،كان منطبقا
 الخسارة من االستبعاد. أو جزء من المكسب أنھاالخسارة على  أو الربح إلىملكية المن التحوطات ذات العالقة) من حقوق 

 إلىال يلزم المنشأة المطبقة ألول مرة االلتزام بھذه المتطلبات لفروق الترجمة الُمجمعة التي وجدت في تاريخ التحول  وعلى الرغم من ذلك،     13د
  :فإن عفاءالمنشأة المطبقة ألول مرة ھذا اإل متاستخد إذاالمعايير الدولية للتقرير المالي. و

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىجنبية يٌفترض بأنھا صفر في تاريخ التحول فروق الترجمة الُمجمعة لجميع العمليات األ  )أ(

 إلىقبل تاريخ التحول  يستبعد منه فروق الترجمة التي نشأت أن جنبية يجبأعملية  يالمكسب أو الخسارة من االستبعاد الالحق أل  )ب(
 الالحقة. المعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتضمن فروق الترجمة 

  االستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة

لة ف     14د أة بإعداد قوائم مالية منفص بة الدولي إعندما تقوم المنش آت التابعة  27ن معيار المحاس تثماراتھا في المنش بة عن اس يتطلب منھا المحاس
  ما:إوالمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة 

 أو بالتكلفة؛  )أ(

  ؛ أو9وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي     (ب) 

  .28الدولي باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھو محدد في معيار المحاسبة      (ج) 
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فيجب عليھا قياس ذلك االستثمار بأحد  27كانت المنشأة المطبقة ألول مرة تقيس مثل ھذا االستثمار بالتكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  إذا     15د
  لي:المبالغ التالية في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المنفصلة الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الما

 ؛ أو27التكلفة التي يتم تحديدھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   )أ(

 تكون التكلفة المفترضة لمثل ھذا االستثمار ھي: أن التكلفة المفترضة. ويجب  )ب(

المعايير الدولية للتقرير المالي في قوائمھا المالية المنفصلة الُمعدة وفقا للمعايير  إلىقيمته العادلة في تاريخ تحول المنشأة  )1( 
 أو الدولية للتقرير المالي؛

  في السابق.  -بشكل عام–مبلغه الدفتري في ذلك التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة    ) 2(

منشأة  أو مشروع مشترك أو اله لقياس استثمارھا في كل منشأة تابعةعأ) 2( أو )1ويمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة اختيار إما (
 زميلة تختار قياسھا باستخدام تكلفة ُمفترضة.

تخدام 15د تثمار باس ب عن مثل ذلك االس أة المطبقة ألول مرة تحاس جراءات طريقة حقوق الملكية كما ھي محددة في معيار إأ    إذا كانت المنش
  فيتم اتباع ما يلي:، 28المحاسبة الدولي 

  السابقة (الملحق ج) على اقتناء االستثمار. األعمالعفاء لعمليات تجميع تطبق المنشأة المطبقة ألول مرة اإل       (أ) 

  ھا أن:فيجب علي إذا أصبحت المنشأة منشأة مطبقة ألول مرة لقوائمھا المالية المنفصلة في تاريخ أبكر منه لقوائمھا المالية الموحدة     (ب) 

  في تاريخ الحق لمنشأتھا األم. إذا كان تطبيقھا في قوائمھا المالية المنفصلة 16تطبق الفقرة د  ) ، 1(

  تاريخ الحق لمنشأتھا التابعة.  إذا كان تطبيقھا في في قوائمھا المالية المنفصلة 17تطبق الفقرة د  ) ، 2(

  والمشروعات المشتركةصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة أ

بحت  إذا     16د أة تابعة مطبقالاص أة التابعة قياس ةمنش أتھا األم، فيجب على المنش ول ألول مرة في وقت الحق بعد منش ھا والتزاماتھا، في أص
  ما:إقوائمھا المالية، 

المعايير  إلىتاريخ تحول المنشأة األم  إلىيتم إدراجھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم، استنادا كان سبالمبالغ الدفترية التي   )أ(
الذي استحوذت فيه المنشأة األم على  األعمالوآلثار تجميع  لم يتم القيام بأي تعديالت إلجراءات التوحيد إذا المالي،الدولية للتقرير 

التي  ،10كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،المنشأة التابعة (ھذا االختيار غير متاح لمنشأة تابعة لمنشأة استثمارية
 أو؛ الخسارة) أو يُتطلب قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح

المعايير  إلىتاريخ تحول المنشأة التابعة  أساسعلى  ،ة ھذا المعيار الدولي للتقرير الماليبالمبالغ الدفترية المطلوبة بموجب بقي  )ب(
 الدولية للتقرير المالي. وھذه المبالغ الدفترية قد تختلف عن تلك الموضحة في البند (أ): 

المعايير  إلىتاريخ التحول  عفاءات الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قياسات تعتمد علىعندما ينتج عن اإل )1( 
 الدولية للتقرير المالي.

عندما تختلف السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية للمنشأة التابعة عن تلك المستخدمة في القوائم المالية الموحدة.  )2( 
العقارات، واآلالت " 16دولي قد تستخدم المنشأة التابعة نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاسبة ال ،على سبيل المثال

 التقويم. إعادةفي حين قد تستخدم المجموعة نموذج  ،ه سياستھا المحاسبيةأن " علىوالمعدات

 المشروع المشترك التي تصبح مطبقةً ألول مرة في وقت الحق بعد المنشأة التي لديھا تأثير مھم أو ويُتاح اختيار مشابه للمنشأة الزميلة
 ھا. سيطرة مشتركة علي أو

أتھا الزميلة إذا وعلى الرغم من ذلك،     17د أتھا التابعة (أو منش أة مطبقةً ألول مرة بعد منش بحت المنش ترك) فيجب على  أو اص روعھا المش مش
أة قياس ول المنش أة التابعة ( أص أة الزميلةأوالتزامات المنش ترك)، في قوائمھا المالية الموحدة، بنفس المبالغ  أو و المنش روع المش المش

المشروع المشترك)، بعد التعديل ألجل التوحيد وتعديالت المحاسبة  أو الدفترية كما ھي في القوائم المالية للمنشأة التابعة (او المنشأة الزميلة
أة التابعة. وبرغم ھذا المتطلب، ف األعمالعن حقوق الملكية وألجل آثار تجميع  أة على المنش تحوذت فيه المنش أة إالذي اس نه ال يجوز للمنش

تثمارية.  أة اس آت تابعة لمنش تخدمه أي منش تثناء من التوحيد الذي تس تثمارية تطبيق االس أة الصبحت أ إذاف وبالمثل،األم غير االس م األمنش
لة ف ةمطبق ول في وقت الحق لقوائمھا المالية الموحدة فيجب عليھا قياس أو بكرأي وقت ألول مرة لقوائمھا المالية المنفص ھا والتزاماتھا أص

 التوحيد. بنفس المبالغ في كال القوائم المالية، باستثناء تعديالت 
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  المالية المركبة األدوات

بة الدولي      18د أة األدوات المالية: العرض"" 32يتطلب معيار المحاس ل من المنش مكوني التزام  إلىالمالية المركبة عند بدايتھا  األداة فص
يتضمن فصل جزأين من حقوق الملكية:  32ن التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي إلم يعد مكون االلتزام قائما، ف إذاوحقوق ملكية. 

من الجزء األ تحقة على مكون األرباحول يكون ض االلتزام، ويمثل الجزء اآلخر مكون حقوق الملكية  المبقاة ويمثل الفائدة المتراكمة المس
لم يعد  إذاوفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال يلزم المنشأة المطبقة ألول مرة أن تفصل ھذين الجزأين  وعلى الرغم من ذلك،صلي. األ

  المالي.  المعايير الدولية للتقرير  إلىمكون االلتزام قائما في تاريخ التحول 

  المالية الُمثبتة سابقاً  األدواتوسم 

ه التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل أن بوسم االلتزام المالي (شريطة استيفائه لضوابط معينة) على 9يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي      19د
ارة. وبرغم ھذا المتطلب، ف أو الربح م إالخس أة بوس مح للمنش  ،المعايير الدولية للتقرير المالي إلىفي تاريخ التحول  ،التزام مالي أينه يس
وابط الواردة في الفقرة  أو ه بالقيمة العادلة من خالل الربحأن على تيفاء االلتزام للض ريطة اس ارة ش من المعيار الدولي للتقرير  4.2.2الخس

  في ذلك التاريخ. 9المالي 

من المعيار الدولي للتقرير  4.1.5الخسارة وفقا للفقرة  أو يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربحه أن صل المالي علىأ    يمكن للمنشأة وسم األ19د
 المعاير الدولية للتقرير المالي. إلىالحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول  أساسعلى  9المالي 

من المعيار الدولي  5.7.5ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة داة حقوق ملكية على أنه بالقيمأب  يمكن للمنشأة وسم استثمار في 19د
  المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىالحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول  أساسعلى  9للتقرير المالي 

وم على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل 19د أة أن تحدد ما إذا كانت المعالجة  أو الربحج    لاللتزام المالي الموس ارة، يجب على المنش الخس
بي في الربح 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.7.7الواردة في الفقرة  ئ عدم تماثل محاس تنش ارة على  أو س اسالخس الحقائق  أس

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىوالظروف التي توجد في تاريخ التحول 

  األولي اإلثباتااللتزامات المالية عند  أو قياس القيمة العادلة لألصول المالية

أة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة بإ، ف9و 7بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين      20د أ(ب) من المعيار الدولي 5.1.2نه يمكن للمنش
 المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده. إلىلتي يتم الدخول فيھا في تاريخ التحول بأثر مستقبلي على المعامالت ا 9للتقرير المالي 

  التزامات انتھاء التشغيل الُمضمنة في تكلفة العقارات واآلالت والمعدات
يرات المعايير الدولية للتقرير المالي      21د ير لجنة تفس لية التغيرات في االلتزامات القائمة باإلزا " 1يتطلب تفس لة، واإلعادة إلى الحالة األص

صل التزام مشابه من تكلفة األ األصلية أوالحالة  إلىأو اإلعادة  باإلزالةضافة أو طرح تغييرات محددة في التزام إ"  وااللتزامات المشابھة
نتاجي المتبقي. وال يلزم المنشأة اإل الذي يتعلق به، ومن ثم يتم استھالك مبلغ األصل القابل لالستھالك المعدل بأثر مستقبلي على مدى عمره

تاريخ التحول  حدثت قبل  بات للتغيرات في مثل تلك االلتزامات التي  ھذه المتطل قة ألول مرة االلتزام ب ية للتقرير  إلىالمطب لدول المعايير ا
  عفاء فيجب عليھا:استخدمت المنشأة المطبقة ألول مرة ھذا اإل إذاالمالي. و

 ؛37المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  إلىقياس االلتزام كما ھو في تاريخ التحول   )أ(

، تقدير المبلغ الذي كان سيتم تضمينه 1بقدر ما يكون االلتزام ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي   )ب(
ذلك التاريخ باستخدام أفضل تقديراتھا لمعدل  إلىالً، من خالل خصم االلتزام أو نشأ االلتزامصل ذي العالقة عندما في تكلفة األ

 ؛(معدالت) الخصم الُمعدل بالمخاطر التاريخية الذي كان سيتم تطبيقه على ذلك االلتزام على مدار الفترة الفاصلة

التقدير الحالي  أساسعلى  ،المعايير الدولية للتقرير المالي إلىلتحول حساب مجمع االستھالك على ذلك المبلغ، كما ھو في تاريخ ا       (ج) 
 باستخدام سياسة االستھالك التي تطبقھا المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ،نتاجي لألصلللعمر اإل

يرات المعايير الدولية للتقرير الم 21أ    بدال من تطبيق الفقرة د21د ير لجنة تفس تخدم اإل1اليأو تفس أة التي تس عفاء الوارد في ، يجب على المنش
ول النفط والغاز في مرحلتي التطوير أو اإل8الفقرة د من جميع أ(ب) (ألص بة عنھما في مراكز التكلفة التي تتض نتاج التي تتم المحاس

  السابق):في  -بشكل عام–العقارات في منطقة جغرافية واسعة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 

المعايير الدولية للتقرير  إلىصلية وااللتزامات المشابھة كما ھي في تاريخ التحول الحالة األ إلىواإلعادة  اإلزالةقياس التزامات   )أ(
 ؛37المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

ولية للتقرير المالي بين ذلك المبلغ والمبلغ الدفتري المعايير الد إلىفرق في تاريخ التحول  يأل المبقاة مباشرة األرباحضمن  اإلثبات       (ب)
 للمنشأة في السابق . -بشكل عام–لتلك االلتزامات، المحدد بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 
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ول ولالمالية أو  األص يرات المعايير  األص ير لجنة تفس بة عنھا وفقا لتفس ة التي تتم المحاس غير الملموس
  12الدولية للتقرير المالي 

 .12يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي     22د

  تكاليف االقتراض

تطيع الم     23د بة الدولي تس أة المطبقة ألول مرة اختيار تطبيق متطلبات معيار المحاس مح به  أو من تاريخ التحول 23نش من تاريخ أبكر كما تس
بة الدولي  28الفقرة  اة، التي تطبق ھذا اإل23من معيار المحاس بة الدولي . ومن التاريخ الذي تبدأ فيه المنش عفاء، في تطبيق معيار المحاس

  ، فإنه:23

في  -بشكل عام–وز للمنشأة أن تعيد عرض مكون تكلفة االقتراض الذي تمت رسملته بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة ال يج  )أ(
 السابق والذي تم تضمينه في المبلغ الدفتري لألصول في ذلك التاريخ.

, بما 23عده وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يجب على المنشاة أن تحاسب عن تكاليف االقتراض التي تم تحملھا في ذلك التاريخ أو ب     (ب)
 في ذلك تكاليف االقتراض التي تم تحملھا في ذلك التاريخ أو بعده على األصول المؤھلة قيد التشييد. 

 ]حذفت[    24د

  اطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية  

يات التحول      25د أة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتض يرات المعايير الدولية للتقرير المالي يمكن للمنش ير لجنة تفس  اطفاء" 19الواردة في تفس
 ".الملكية حقوق بأدوات المالية االلتزامات

  بشكل حاد الجامحالتضخم 

 بشكل حاد جامحكانت قد تعرضت لتضخم  إذا، فيجب عليھا تحديد ما جامحكان لدى المنشأة عملة وظيفية كانت، أو ھي، عملة اقتصاد  إذا     26د
آت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة،  إلىقبل تاريخ التحول  المعايير الدولية للتقرير المالي. وينطبق ذلك على المنش

 وكذلك على المنشـآت التي تكون قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي سابقاً.  

  إذا كان لديھا الخاصيتين التاليتين: جامح بشكل حادعرضة لتضخم  الجامحذي التضخم عملة االقتصاد  تعد     27د

 بالعملة. رصدةأو معامالت لھا التي المنشآت لجميع ال يتوفر مؤشر عام لألسعار يمكن االعتماد عليه  )أ(

 نسبيا. مستقرة جنبيةأ وعملة العملة بين للمبادلة مكانيةإ توجد ال  )ب(

أة عن التعرض للتضخم      28د لى الوضع الطبيعي. وھو التاريخ إبشكل حاد في تاريخ عودة العملة الوظيفية  الجامحتتوقف العملة الوظيفية للمنش
يتين الواردتين في الفقرة د أو من، أيالذي ال يكون فيه لدى العملة  عندما يكون ھناك تغيير في العملة الوظيفية  أو ,27كل من، الخاص

 بشكل حاد. جامحعملة ال تكون عرضة لتضخم  إلىللمنشأة 

أة     29د ع الطبيعي  إلىالمعايير الدولية للتقرير المالي ھو تاريخ عودة العملة الوظيفية  إلىعندما يكون تاريخ تحول المنش نه إف ÷و بعدهأالوض
أة أن تختار قياس  ول وااللتزامات المحتفظ بھا قبل تاريخ عودة العملة الوظيفية يمكن للمنش ع الطبيعي بالقيمة العادلة  إلىجميع األص الوض

تخدام تلك القيمة العادلة على  إلىفي تاريخ التحول  أة اس ول  أنھاالمعايير الدولية للتقرير المالي. ويمكن للمنش ة لتلك األص التكلفة المفترض
 مركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. وااللتزامات في قائمة ال

ھرا، ف إلىعندما يقع تاريخ عودة العملة الوظيفية     30د ر ش ع الطبيعي خالل فترة مقارنة اثني عش قل من أتكون  أن ن فترة المقارنة يمكنإالوض
ريطة تقديم مجموعة كاملة من القوائم ال ھرا، ش ر ش بة الدولي  10مالية (كما ھو مطلوب بموجب الفقرة اثني عش ) لتلك 1من معيار المحاس

 الفترة األقصر.
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  الترتيبات المشتركة

  :التاليةمع االستثناءات  11 في المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة مقتضيات التحولألول مرة تطبيق  للمنشأة المطبقة يمكن     31د

، فإنه يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق ھذه 11عند تطبيق مقتضيات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي   )أ(
 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىالمقتضيات في تاريخ التحول 

لمنشأة المطبقة ألول مرة إجراء اختبار للھبوط في قيمة طريقة حقوق الملكية، يجب على ا إلىعند التغيير من التوحيد التناسبي        (ب)
المعايير الدولية للتقرير المالي، بغض النظر عما إذا كان  إلىكما ھو في تاريخ التحول  36االستثمار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

المبقاة في تاريخ  األرباحيل على ه تعدأن ه علىإثبات ي ھبوط ناتج يجبأھناك أي مؤشر على أن االستثمار قد ھبطت قيمته. و
 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىالتحول 

  تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي

يات التحول الواردة في الفقرات أ     32د أة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتض يرات المعايير الدولية للتقرير  4أ إلى 1يمكن للمنش ير لجنة تفس من تفس
 إلىشارة ". في تلك الفقرة، يجب تفسير اإل تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي " 20المالي 

 يھما يأتي الحقا.أ ،لتقرير الماليأو بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية ل 2013يناير  1تاريخ السريان على أنھا 

  وسم عقود لشراء أو بيع بند غير مالي

الي     33د ر الم دولي للتقري ار ال مح المعي ة  9يس ھا بالقيم تم قياس ه ي ى أن ة عل ن البداي الي م ر م د غي ع بن راء أو بي ود لش ض العق م بع بوس
ربح الل ال ن خ ة م ارة ( أو العادل رة أالخس ر الفق ار  2.5نظ ن المعي الي م ر الم دولي للتقري ب، ف9ال ذا المتطل ن ھ الرغم م ه إ). وب ن

أة مح للمنش ول  ،يس اريخ التح ي ت ىف ا  إل ى أنھ اريخ عل ك الت ي ذل ل ف ودة بالفع ود الموج م العق الي بوس ر الم ة للتقري ايير الدولي المع
ربح الل ال ن خ ة م ة العادل ھا بالقيم تم قياس ارة  أو ي ط–الخس ات ا إذا -فق توفي متطلب ت تس رة كان ر  2.5لفق دولي للتقري ار ال ن المعي م

 في ذلك التاريخ وكانت المنشأة تسم جميع العقود المشابھة. 9المالي 

  يراداإل

. وفي تلك الفقرات، 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  5يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة ج     34د
على أنھا بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. وإذا قررت المنشأة  'األوليتاريخ التطبيق ' إلىشارات يجب تفسير اإل

ً -المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول تلك، فيجب عليھا     . 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  6تطبيق الفقرة ج- أيضا

شأة المطبقة ألول مرة بإعادة عرض العقود التي تم إنجازھا قبل أبكر فترة معروضة. والعقد الُمنجز ھو عقد قامت له المنشأة ال تطالب المن   35د
  في السابق. -بشكل عام –بتحويل جميع السلع أو الخدمات المحددة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة 
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  الملحق ھـ 

 الدولية للتقرير الماليعفاءات قصيرة األجل من المعايير اإل

 .يُعد ھذا المحق جزءا ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

  بإعادة عرض معلومات المقارنة    9عفاء من متطلب المعيار الدولي للتقرير المالي اإل  

أة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي قبل  إذا        1ه وكانت المنشأة تطبق اإلصدار المكتمل للمعيار  2019يناير  1بدأت أول فترة تقرير للمنش

در في  9الدولي للتقرير المالي  أة ُمعدة وفقا 2014(الُمص )، فال يلزم أن تلتزم معلومات المقارنة الواردة في أول قوائم مالية للمنش
دار المكتمل من المعيار الدولي اإلفصاحالمالية:  األدوات" 7يير الدولية للتقرير المالي بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمعا " أو باإلص

در في  9للتقرير المالي  احات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 2014(الُمص تتعلق ببنود تقع  7)، بقدر ما تكون اإلفص
 'المعايير الدولية للتقرير المالي إلىتاريخ التحول ' إلىشارات ن اإلإ. ولمثل ھذه المنشآت، ف9المعيار الدولي للتقرير المالي ضمن نطاق 

) فقط، بداية أول فترة تقرير وفقا 2014( 9 يوالمعيار الدولي للتقرير المال 7في حالة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،تعني أن يجب
 للمعايير الدولية للتقرير المالي. 

باإلصدار المكتمل للمعيار  أو 7ي ال تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي ـي تختار عرض معلومات المقارنة التـيجب على المنشأة الت    2ھـ
  سنة لھا للتحول أن: ) في أول2014(الُمصدر في  9الدولي للتقرير المالي 

على معلومات  9في السابق بدال من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  -بشكل عام–تطبق متطلبات المبادئ المحاسبية المقبولة   )أ(
 .9المقارنة بشأن البنود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 د ھذه المعلومات.ساس المستخدم إلعداتفصح عن ھذه الحقيقة مع األ  )ب(

قائمة المركز المالي التي تتضمن معلومات المقارنة  أيتعديل بين قائمة المركز المالي في تاريخ تقرير فترة المقارنة ( أيتعالج     (ج) 
ير الدولية في السابق) وقائمة المركز المالي في بداية أول فترة تقرير وفقا للمعاي -بشكل عام–بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 

وباإلصدار المكتمل للمعيار الدولي للتقرير  7أول فترة تتضمن معلومات تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي  أيللتقرير المالي (
)) على أنھا ناشئة من تغيير في السياسة المحاسبية وأن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 2014(الُمصدر في 9المالي 

على المبالغ المعروضة في قائمة المركز -فقط -) 1(و)(28. وتنطبق الفقرة 8) من معيار المحاسبة المالي 1و(و)( ھـ)(–(أ)28
 المالي في تاريخ تقرير فترة المقارنة.

الواردة في ضافية عندما يكون االلتزام بالمتطلبات المحددة إلتقديم إفصاحات  1(ج) من معيار المحاسبة الدولي 17تطبق الفقرة      (د) 
معينة على المركز  أخرى وظروف أحداثالمعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين المستخدمين من فھم تأثير معامالت و

 دائھا المالي. أالمالي للمنشأة و
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  اإلفصاحات حول األدوات المالية

  2. 7ز من المعيار الدولي للتقرير المالي 44يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة       3ھـ

 

 3. 7م من المعيار الدولي للتقرير المالي 44يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة       4ھـ
 
  .7أأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 44يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة أن تطبق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة    أ  4ھـ

  منافع الموظف
 .19 معيار المحاسبة الدولي(ب) من 173يجوز للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة      5ھـ

  االستثماريةالمنشآت 

كانت تُعد منشأة استثمارية، كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير  إذاتقويم ما  يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة التي ھي منشأة أُمٌّ     6ھـ 
 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىالحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول  أساسعلى  ،10المالي 

يات ـ، تطبيق مقتض10للتقرير المالي  ـرة التي ھي منشأة استثمارية، كما ھي ُمعرفة في المعيار الدوليـيمكن للمنشأة المطبقة ألول م     7ھـ
بة الدولي18–ج18والفقرات  10د من المعيار الدولي للتقرير المالي 3ج–ج3التحول الواردة في الفقرات ج ذا إ 27ز من معيار المحاس

نوية تنتھي في كانت أول  مبر  31قوائمھا المالية الُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي لفترة س أو قبله. ويجب قراءة  2014ديس
ارات الواردة في تلك الفقرات اإل رة تاريخ التطبيق  إلىش بق مباش نوية التي تس ة.  األوليالفترة الس نوية معروض على أنھا أبكر فترة س

 لى المعايير الدولية للتقري المالي.إشارات الواردة في تلك الفقرات يجب قراءتھا على أنھا تاريخ التحول اإلن إوبالتالي، ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي المقارنة 7 المالي للتقرير الدولي المعيار إفصاحات من مرة ألول المطبقة للمنشآت محدود إعفاء"لـ نتيجة 3ھـ الفقرة إضافة تمت   2

قوائم المالية ليين لل. ولتجنب اإلدراك المتأخر وللتأكد من أن المنشآت المطبقة ألول مرة ال يتم حرمانھم من االستفادة من اإلعفاء مقارنة مع المعدين الحا2010) المصدر في يناير 1
 المعدة المالية للقوائم الحاليينموح بھا للمعدين وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، فقد قرر المجلس أنه ينبغي السماح للمنشآت المطبقة ألول مرة باتباع نفس مقتضيات التحول المس

  ).7" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي المالية األدوات حول اإلفصاحاتوالمضمنة في "تحسين  المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 المتأخر اإلدراك ولتجنب. 2010 اكتوبر في المصدر) 7 المالي للتقرير الدولي المعيار على(تعديالت  "المالية األصول تحويالت -نتيجة لـ "إفصاحات  4تمت إضافة الفقرة ھـ   3
 المجلس قرر فقد المالي، للتقرير الدولية للمعايير وفقا المالية للقوائم الحاليين المعدين مع مقارنة اإلعفاء من االستفادة من حرمانھم يتم ال مرة ألول المطبقة المنشآت أن من وللتأكد

 في والمضمنة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا المعدة المالية للقوائم الحاليين للمعدين بھا المسموح التحول مقتضيات نفس باتباع مرة ألول المطبقة للمنشآت السماح ينبغي أنه
 ).7 المالي للتقرير الدولي المعيار على(تعديالت  "المالية األصول تحويالت - إفصاحات"
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  2المعيار الدولي للتقرير المالي 
  الدفع على أساس السھم  

  
 الھدف

 

على أساس  دفعھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحديد التقرير المالي من قبل المنشأة عندما تجري "معاملة  1
آثار معامالت الدفع على  المالي ومركزھاربحھا أو خسارتھا  ضمنأن تعكس  وبالتحديد، يتطلب من المنشأةسھم". ال

  للموظفين. "خيارات سھم"منح فيھا بالمعامالت التي تُ  المرتبطةأساس السھم، بما في ذلك المصروفات 

  
  النطاق

 

المحاسبة عن جميع معامالت الدفع على أساس السھم،  عنديجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  2
 ، بما في ذلك:الخدمات الُمستلمةبعض أو جميع السلع أو  – ُمحددبشكل  – تميزأن  لم تستطعالمنشأة أو  استطاعتسواء 

   ؛تُسوى بحقوق ملكية" السھم"معامالت دفع على أساس   )أ(

  "؛ تُسوى نقداً  السھم"معامالت دفع على أساس   )ب(

ً سلع تقتنيالمعامالت التي تستلم فيھا المنشأة أو   )ج( ما للمنشأة أو لمورد إالترتيب على أنه  شروط وتنصأو خدمات  ا
إصدار أدوات  خالل من) أو أخرى(أو بأصول  المعاملة نقداً ما أن تسوي المنشأة إ اختيارالسلع أو الخدمات  ھذه

 حقوق ملكية.

 تبينيمكن أن ف، واضحبشكل  – قابلة للتحديدغياب سلع أو خدمات  وفي ظل. 6–أ 3الفقرات  يتضح منباستثناء ما 
استالمھا، وفي ھذه الحالة ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير  يتم)وف س (أوالظروف األخرى أن سلعاً أو خدمات قد تم 

  المالي.

  [حذفت]           3

) من المجموعةلمجموعة (أو حامل سھم أي منشأة لمنشأة أخرى  خالل منعلى أساس السھم  دفع معاملة تُسوىيمكن أن           أ3
  المنشأة التي: على – أيضا – 2لسلع أو الخدمات. وتنطبق الفقرة قتنية لستلمة أو المٌ نيابة عن المنشأة المٌ 

ً تستلم سلع  )أ( من نفسھا (أو حامل سھم أي منشأة  من المجموعةمنشأة أخرى  لدى كونيأو خدمات عندما  ا
 على أساس السھم، أو دفعالالتزام بأن تسوي معاملة  )المجموعة

نفسھا السلع أو  من المجموعةعلى أساس السھم عندما تستلم منشأة أخرى  دفع معاملةالتزام بأن تسوي  عليھا  )ب(
  الخدمات.

  .التي تتسلمھاإلى المنشأة  الخدمات الُمقدمةسلع أو اللغرض بخالف الدفع مقابل  –بشكل واضح  – المعاملة تكنما لم 

بصفته/بصفتھا حامالً ألدوات  آخر)طرف  (أو موظفعد المعاملة مع ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، ال تُ  4
من أدوات معينة منشأة جميع حملة فئة ال عندما تمنححقوق ملكية المنشأة معاملة دفع على أساس السھم. على سبيل المثال، 

حقوق الملكية تلك، دوات لمنشأة بسعر أقل من القيمة العادلة أللأدوات حقوق ملكية إضافية  اقتناءالحق في  ھاملكيتحقوق 
خضع منح ھذا يدوات حقوق ملكية من تلك الفئة بعينھا، فال أل حاملويحصل الموظف على ذلك الحق نظراً ألنه/ألنھا 

  ر المالي. الحق أو ممارسته لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقري

فيھا  تقتني، ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معامالت الدفع على أساس السھم التي 2الفقرة  يتضح منكما  5
ً أو خدمات. ال ، والعقارات واآلالت والمعدات، االستھالكية الموادالمخزون، و وتتضمن السلعمنشأة أو تستلم سلعا

واألصول غير الملموسة واألصول غير المالية األخرى. وبالرغم من ذلك، ال يجوز للمنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي 
تجميع ضمن  الُمقتناةفيھا المنشأة السلع على أنھا جزء من صافي األصول  تقتنيللتقرير المالي على المعامالت التي 

أو  منشآتتجميع  ضمنأو  ،)2008في  الُمنقح(" المنشآتتجميع " 3 الدولي للتقرير المالي رف بالمعياركما عُ  أعمال
عمال أ, أو مساھمة 3 الدولي للتقرير المالي من المعيار 4ب–1الفقرات ب يتضح منسيطرة مشتركة كما ل خاضعةأعمال 

 ال تقع". وبالتالي، الترتيبات المشتركة" 11 الدولي للتقرير المالي المعيارموجب نشاء مشروع مشترك كما ُعرف بإفي 
ضمن نطاق ھذا  األعمال المستحوذ عليھامقابل السيطرة على في  أعمالتجميع  ضمن الُمصدرةأدوات حقوق الملكية 

 مال المستحوذ عليھااألعأدوات حقوق الملكية الممنوحة لموظفي  تقعالمعيار الدولي للتقرير المالي. وبالرغم من ذلك، 
فإنه يجب مقابل استمرار الخدمة) ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وبالمثل،  مثالً (بصفتھم موظفين 

أو إعادة ھيكلة  تجميع أعمال بسبب ،"على أساس السھم الدفع ترتيباتـ "تعديل آخر ل استبدال أو وأإلغاء،  المحاسبة عن
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 بشأنإرشادات  3وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ويوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  ،حقوق المكيةلأخرى 
حول في مقابل السيطرة ھي جزء من العوض المُ  تجميع أعمال ضمن الُمصدرةكانت أدوات حقوق الملكية  إذاتحديد ما 

أو ھي في مقابل استمرار  )3الدولي للتقرير المالي  ضمن نطاق المعيارتقع عليه  (وبناءً  األعمال المستحوذ عليھاعلى 
  ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي).تقع في الفترة بعد التجميع (وبناًء عليه لتُثبتالخدمة 

 اً سلع تقتنيال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معامالت الدفع على أساس السھم التي تستلم فيھا المنشأة أو  6
" األدوات المالية: العرض" 32من معيار المحاسبة الدولي  10–8ضمن نطاق الفقرات يقع أو خدمات بموجب عقد 

  ."األدوات المالية" 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7 -2إلى 4-2من أو الفقرات  1)2003في  الُمنقح(
  
عن تعريف  –في بعض النواحي  –يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مصطلح "القيمة العادلة" بطريقة تختلف           أ 6

عليه، عند تطبيق ھذا المعيار  بناءً ". قياس القيمة العادلة" 13القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 
القيمة العادلة وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، وليس المعيار الدولي للتقرير  تقيس المنشأة 2الدولي للتقرير المالي 

  .13المالي 
  

  ثباتاإل
 

في معاملة دفع على أساس السھم عندما تحصل  الُمقتناةيجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الُمستلمة أو  7
 استالمحقوق الملكية إذا تم  ضمنزيادة مقابلة  تُثبت أنالمنشأة  على ويجبالخدمات،  تلقي يتم عندماعلى السلع أو 

السلع أو  اقتناءأنھا التزام إذا تم  على أو ملكية،السلع أو الخدمات في معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق 
   الخدمات في معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً.

على أنھا أصول،  ثباتفي معاملة دفع على أساس السھم لإل الُمقتناةأو  الُمستلمةالخدمات السلع أو  ال تتأھلعندما  8
  على أنھا مصروفات. أن تُثبت يجب إنه ف

وفي  ،مباشرةً  – عادةً  – الخدمات تُستھلكمن استھالك السلع أو الخدمات. على سبيل المثال،  – عادةً  –ينشأ المصروف 
فترة زمنية أو، في حالة  مدى وقد تُستھلك السلع على .خدمة الطرف المقابليقدم  عندماھذه الحالة يُثبت مصروف 

، وفي ھذه الحالة يُثبت مصروف عندما تُستھلك السلع أو تُباع. وبالرغم من ذلك، تال تُباع في تاريخعندما المخزون، 
ً  –يكون من الضروري   لم تتأھلأن يُثبت مصروف قبل أن تُستھلك األصول أو الخدمات أو تُباع، نظراً ألنھا  – أحيانا

ً منشأة سلعال تقتنيعلى أنھا أصول. على سبيل المثال، قد  ثباتلإل على أنھا جزء من مرحلة البحث لمشروع لتطوير  ا
على أنھا أصول بموجب المعيار الدولي للتقرير  ثباتلإل تتأھلقد ال  ابعد، فإنھ لم تُستھلك تلك السلع أن منتج جديد. ورغم

 .الذي ينطبق عليھاالمالي 
  

 
 بحقوق ملكية تُسوىمعامالت دفع على أساس السھم 

  
  نظرة عامة 

، الخدمات الُمستلمةبحقوق ملكية، يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو  تُسوىعلى أساس السھم  دفعلمعامالت  9
إال إذا كان ال ، الخدمات الُمستلمةبالقيمة العادلة للسلع أو  – بشكل مباشر – حقوق الملكية ضمنوالزيادة المقابلة 

القيمة العادلة للسلع  أن تقدرالمنشأة  وعندما ال تستطيع. بطريقة يمكن االعتماد عليھا –تلك القيمة العادلة  يمكن تقدير
حقوق  ضمنه يجب عليھا أن تقيس قيمتھا، والزيادة المقابلة فإن، بطريقة يمكن االعتماد عليھا – الخدمات الُمستلمةأو 

   القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة. 2الرجوع إلىب – غير مباشر لبشك – الملكية
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2005 في 32 الدولي المحاسبة معيار عنوان ُعدل 1
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يجب على  فإنه، 3"مشابھةيقدمون خدمات  الذينالموظفين وغيرھم المعامالت مع " ، على10لتطبيق متطلبات الفقرة  10
المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات الُمتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، نظراً ألنه 

الفقرة  من يتضح، كما عليھا االعتماد يمكن بطريقة –تقدير القيمة العادلة للخدمات الُمتلقاة  – عادةً  –من غير الممكن 
  ".تاريخ المنح. ويجب أن تقاس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك في "12

  
 

جزء من حزمة مكافأتھم، على أنھا  – عادة – للموظفين االخرى أو أدوات حقوق الملكية خيارات السھمأو تُمنح األسھم،  11
 الُمتلقاةلخدمات ا –بشكل مباشر  – قياس يكون من غير الممكنعادةً، خرى. األ التوظيفباإلضافة إلى راتب نقدي ومنافع 

ً  – غير الممكن من وقد يكونمكونات معينة لحزمة مكافأة الموظف. مقابل  لقيمة العادلة إلجمالي حزمة اقياس  –أيضا
ألدوات حقوق الملكية الممنوحة. إضافة إلى ذلك، تُمنح  – مباشربشكل  –لقيمة العادلة ابدون قياس ، تقلبشكل مس –المكافأة 

ً  – خيارات السھماألسھم أو  على  مثالً ساس، األمكافأة الأنھا جزء من  علىعلى أنھا جزء من ترتيب مكافأة، وليس  – أحيانا
، خيارات سھمتحسين أداء المنشأة. بمنح أسھم أو في جھودھم  مقابلأنھا حافز للموظفين للبقاء في خدمة المنشأة أو لمكافأتھم 

القيمة  تقديرعلى منافع إضافية. ومن المرجح أن يكون  لتحصلباإلضافة إلى مكافأة أخرى، فإن المنشأة تدفع مكافأة إضافية 
يجب على  ه، فانالُمتلقاة تللخدما  – مباشر بشكل –لقيمة العادلةا صعباً. ونظراً لصعوبة قياس إلضافيةاالمنافع  لھذهالعادلة 

  بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة.  الُمتلقاةالمنشأة أن تقيس القيمة العادلة لخدمات الموظف 
  

  

 هأنبقابل للدحض  افتراضكون ھناك يعلى المعامالت مع أطراف بخالف الموظفين، يجب أن  10لتطبيق متطلبات الفقرة  12
قاس تلك القيمة العادلة في أن تُ  ويجب .عليھا االعتماد يمكن بطريقة – الخدمات الُمستلمةالقيمة العادلة للسلع أو  تقدير يمكن

دحض ت عندمات نادرة، الخدمة. وفي حاال الطرف المقابلالسلع أو الذي يقدم فيه  التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على
، عليھا االعتماد يمكن بطريقة – الخدمات الُمستلمةألنھا ال تستطيع تقدير القيمة العادلة للسلع أو نظراً  االفتراض االمنشأة ھذ

 – غير مباشر لبشك – الملكيةحقوق  ضمنوالزيادة المقابلة  ،الخدمات الُمستلمةيجب على المنشأة أن تقيس السلع أو إنه ف
في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي  ُمقاسةبالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، 

   الخدمة. الطرف المقابليقدم فيه 

(إن وجد) من قبل المنشأة أقل من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  ستلمالمُ  للتحديدالقابل يبدو أن العوض عندما وبالتحديد،        أ13
(أي سلع أو خدمات  عوض آخرستلم) يُ قد اُستلم (أو سوف  هأن – ةً عاد – تبين الحالة هھذ نإفالممنوحة أو االلتزام الُمتكبد، 

وفقاً لھذا المعيار  الخدمات القابلة للتحديد الُمستلمة) من قبل المنشأة. يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو غير قابلة للتحديد
 استالمھا)سيتم  (أوستلمة المُ غير القابلة للتحديد المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات  ويجب على .الدولي للتقرير المالي

سيتم  (أوستلمة مُ  قابلة للتحديدى أساس السھم والقيمة العادلة ألي سلع أو خدمات بالفرق بين القيمة العادلة للمدفوعات عل
. وبالرغم من ذلك، تاريخ المنحستلمة في المُ غير القابلة للتحديد على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات  استالمھا). ويجب

–30وفقا لما ورد في الفقرات  يُسوىكل فترة تقرير حتى قياس االلتزام في نھاية  أن يُعاد، يجب نقداً  تُسوىللمعامالت التي 
33 .  

  معامالت يتم فيھا تلقي خدمات 

ً  الطرف المقابلن إف، مباشرةً  – تُكتسبكانت أدوات حقوق الملكية الممنوحة  إذا          14  ُمحددة من فترةبأن يُكمل  ال يكون مطالبا
يجب على فإنه عكس، العلى  الدليلأدوات حقوق الملكية تلك. وفي غياب  – شروط قيد أو دون –له  يحقخدمة قبل أن ال

. استالمھاعوض مقابل أدوات حقوق ملكية قد تم  التي ھي الطرف المقابل قبل من الخدمات الُمقدمةالمنشأة أن تفترض أن 
حقوق  ضمنامل، مع زيادة مقابلة الخدمات التي تم تلقيھا بالك تُثبت أن تاريخ المنحوفي ھذه الحالة، يجب على المنشأة في 

  الملكية.
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خالل ضرب القيمة العادلة ألدوات حقوق  –في النھاية  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عبارة "بالرجوع الى" بدال من "بـ"، نظراً ألن المعاملة تقاس  يستخدم     2

  .19ة التي تُكتسب، كما يتضح من الفقرة (أيھما يكون منطبقاً)، في عدد أدوات حقوق الملكي 13أو  11الملكية الممنوحة، ُمقاسة في التاريخ الُمحدد في الفقرة 
  
ً  تتضمن الموظفين إلى اإلشارات جميع المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا بقية في  3  .مشابھة خدمات يقدمون ممن اآلخرين أيضا
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على المنشأة يجب  إنهخدمة، فال منالطرف المقابل فترة ُمحددة  يُكمل حتىأدوات حقوق الملكية الممنوحة  تُكتسب ال عندما 15
 تُستلمعوض مقابل أدوات حقوق الملكية تلك التي سوف  ھي ،من قبل الطرف المقابل ستُقدمأن تفترض أن الخدمات التي 

من قبل الطرف المقابل  تُقدم عندماالخدمات  ھذه". ويجب على المنشأة أن تحاسب عن االكتسابفترة " خاللفي المستقبل، 
  حقوق الملكية. على سبيل المثال: ضمنيادة مقابلة ز مع االكتساب، فترة خالل

سنوات، حينئذ يجب على المنشأة أن تفترض أن  ثالث خدمة بإكمالهموظف خيارات سھم مشروطة  يُمنح عندما  )أ(
 على المستقبل،أنھا عوض مقابل خيارات السھم، سوف يتم تلقيھا في  على الموظف،قدم من قبل الخدمات التي ستُ 

   سنوات. ثالث اكتساب فترةمدى 

ذلك الشرط،  يُستوفى حتىالبقاء في خدمة المنشأة بموظف خيارات سھم مشروطة بتحقيق شرط أداء و يُمنح عندما   )ب(
ً  االكتسابويتفاوت طول فترة  يجب على المنشأة أن تفترض أن الخدمات  إنهموعد استيفاء شرط االداء ھذا، فل تبعا

مدى  على المستقبل،خيارات السھم، سوف يتم تلقيھا في  مقابل قدم من قبل الموظف، على أنھا عوضالتي ستُ 
المتوقعة في تاريخ المنح، على أساس  االكتسابالمتوقعة. ويجب على المنشأة أن تقدر طول فترة  االكتسابفترة 
  كثر األ – نتيجةال

 ً  االكتساب فترة"، يجب أن يكون تقدير طول شرط سوقشرط األداء ھو " يكون وعندماشرط األداء. ل – ترجيحا
ً  المتوقعة ً  – تنقيحھاستخدمة في تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة، وال يجوز المُ  االفتراضاتمع  متفقا . الحقا
 عنداالكتساب،  فترةتقديرھا لطول  تنقحيجب على المنشأة أن  فإنهشرط األداء ھو شرط سوق،  يكون ال وعندما

  عن التقديرات السابقة. يختلف االكتساب فترةمعلومات الحقة أن طول  تبين عندما، الضرورة

  قاس بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة معامالت تُ 
  

  تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة

على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة  بالممنوحة، يجالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  لىإبالرجوع  الُمقاسةللمعامالت  16
متاحة، مع األخذ في الحسبان  تكون عندما" على أساس أسعار السوق تاريخ القياس"ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في 

   ).22–19مراعاة متطلبات الفقرات دوات حقوق الملكية تلك (مع أ ُمنحت بمقتضاھااألحكام والشروط التي 

أسعار السوق متاحة، فيجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام  عندما ال تكون 17
 التنافس ساسأ على تتم لةمعامتقويم لتقدير السعر الذي سيكون ألدوات حقوق الملكية تلك في تاريخ القياس في  طريقة

التقويم مع منھجيات التقويم المقبولة  طريقة تتفق. ويجب أن على قدر من المعرفة والرغبة في التعاملبين أطراف  الحرّ 
سيأخذھا في الحسبان جميع العوامل واالفتراضات التي  تنطوي علىلتسعير األدوات المالية، ويجب أن  –بشكل عام  –
مراعاة متطلبات الفقرات  (معالسعر  وضععند  والرغبة في التعاملعلى قدر من المعرفة الذين مشاركون في السوق ال

19–22.(  

، مع التركيز على األحكام خيارات السھمقياس القيمة العادلة لألسھم و إضافية بشأن الملحق ب على إرشادات يحتوي 18
  سمات مشتركة لمنح أسھم أو خيارات أسھم للموظفين. تُعدة التي ُمحددوالشروط ال

    كتسابشروط االمعالجة           

19  ً " ُمحددة. على سبيل المثال، يكون منح أسھم أو اكتسابشروط باستيفاء " قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروطا
مشروطا ببقاء الموظف في خدمة المنشأة لمدة زمنية ُمحددة. وقد تكون ھناك شروط  – عادةً  –خيارات سھم لموظف 

 شروطأداء يجب استيفاؤھا، مثل تحقيق المنشأة لنمو ُمحدد في الربح أو زيادة ُمحددة في سعر سھم المنشأة. وال يجوز أخذ 
أو خيارات السھم في تاريخ القياس. وبدال ، بخالف شروط السوق، في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسھم اكتساب

درجة في قياس مبلغ في الحسبان من خالل تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المُ  االكتسابشروط  تؤخذ أنمن ذلك، يجب 
يجب أن يستند المبلغ الُمثبت للسلع أو الخدمات الُمستلمة، على أنھا عوض مقابل أدوات –نھاية الفي  – أنهالمعاملة بحيث 

مبلغ للسلع أو  يُثبت. وبالتالي، ال االمر نھاية في –تُكتسبعدد أدوات حقوق الملكية التي  إلىحقوق الملكية الممنوحة، 
 اكتساب، شرطفي استيفاء  الفشل بسببوات حقوق الملكية أد تُكتسب ال عندما –على أساس تراكمي  –الخدمات الُمستلمة 
  . 21كمال فترة خدمة ُمحددة، أو عدم استيفاء شرط اداء، مع مراعاة متطلبات الفقرة إفي  المقابلمثل فشل الطرف 

  
ً مبلغ أن تُثبت، يجب على المنشأة 19لتطبيق متطلبات الفقرة  20  استناداً  كتسابفترة االخالل  الخدمات الُمستلمةللسلع أو  ا

عند الضرورة  – التقديرذلك  تنقح، ويجب عليھا أن تُكتسبمتاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تقدير لى أفضل إ
تاريخ يختلف عن التقديرات السابقة. وفي  تُكتسبمعلومات الحقة أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن  عندما تبين –
نھاية، مع مراعاة الفي  –اكتسبت التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية التي  تنقحأة أن يجب على المنش ،كتساباال

  .21متطلبات الفقرة 
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ممارسة) مشروطا به، لأو القابلية ل( كتساباالمستھدف يكون  سھم سعر لالسوق، مثشروط في الحسبان ؤخذ ييجب أن  21
بشروط التي تكون عند تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة. وبناء عليه، لمنح أدوات حقوق الملكية 

 كتسابشروط االيستوفي جميع  الذي مقابلالطرف المن  الخدمات الُمستلمةالسوق، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو 
 إذا عما، بغض النظر )الخدمةمن  ةُمحددال للفترةفي الخدمة  الذي يبقىموظف المن  ستلمةالخدمات المُ  (مثل األخرى

 ستوفي.كان شرط السوق ذلك قد اُ 

   كتسابعدم االمعالجة شروط 

تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق  عند كتسابعدم االوبالمثل، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع شروط           أ 21
يجب على المنشأة أن تثبت  ،اكتسابعدم بشروط التي تكون الملكية الممنوحة. وبناء عليه، لمنح أدوات حقوق الملكية 

ھي ليست شروط سوق (مثل  التي كتسابشروط االيستوفي جميع  الذي مقابلالطرف المن  الخدمات الُمستلمةالسلع أو 
عدم كانت شروط  إذا عمابغض النظر  )الخدمةمن  ةُمحددال للفترةفي الخدمة  يبقى الذي موظفالمن  الُمستلمةالخدمات 

  ستوفيت.قد اُ  تلك كتساباال

  معالجة ميزة إعادة المنح

إعادة المنح عند تقدير القيمة العادلة للخيارات  ميزة الحسبان في يؤخذ أن"، ال يجوز عادة المنحإ ميزة" معللخيارات  22
" على أنه منحة خيارات جديدة، إذا خيار إعادة المنح"الممنوحة في تاريخ القياس. وبدال من ذلك، تجب المحاسبة عن 

  وعندما يمنح خيار إعادة المنح الحقا.

   كتسابتاريخ االبعد 

حقوق الملكية، ال يجوز للمنشأة أن  ضمن والزيادة المقابلة، 22–10وفقا للفقرات  الخدمات الُمستلمةالسلع أو  إثباتبعد  23
ً الحق تجرى تعديالً  ً  –على سبيل المثال، ال يجوز للمنشأة  .كتسابتاريخ االعلى إجمالي حقوق الملكية بعد  ا أن  – الحقا

 في وقت الحق – ُمكتسبةت حقوق الملكية الأدوا عندما تُصادر موظفمن  مقابل الخدمات الُمستلمة الُمثبتعكس المبلغ ت
تحويل ضمن  إثباتالخيارات. وبالرغم من ذلك، ال يمنع ھذا المتطلب المنشأة من  تُمارس، لم خيارات السھمحالة  يف، أو

  حقوق الملكية، أي تحويل من أحد مكونات حقوق ملكية إلى آخر.
  

  بطريقة يمكن االعتماد عليھا –القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  عندما ال يمكن تقدير

معاملة دفع على أساس السھم  بأن تقيسطالبة عندما تكون المنشأة مُ  23– 16الواردة في الفقرات المتطلبات تنطبق  24
 تقدروفي حاالت نادرة، قد تكون المنشأة غير قادرة على أن  بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة.

الواردة  للمتطلبات، وفقا الممنوحة القيمة العادلة في تاريخ القياس ألدوات حقوق الملكية – بطريقة يمكن االعتماد عليھا –
 :أن من ذلك يجب على المنشأة بدالً  – فقط – . وفي ھذه الحاالت النادرة22–16في الفقرات 

 
تحصل فيه المنشأة على السلع  الذيتاريخ الفي  – أولي بشكل – "قيمتھا الحقيقية" ـأدوات حقوق الملكية ب تقيس  )أ(

ً  –لخدمة و االطرف المقابل  فيه يقدمأو  أي  تثبتفي نھاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية النھائية،  – الحقا
سوى ترتيب الدفع على أساس خيارات السھم، يُ  ةتغير في القيمة الحقيقية الُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة. ولمنح

) أو تنقضي (مثالً في نھاية التوظيف وقف(مثالً عند  تُصادرمارس الخيارات، أو عندما تُ  – نھائي بشكل –السھم 
 ). الخيار عمر

ما (عند أو – نھايةال في –تُكتسب على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي  الُمستلمةالخدمات السلع أو  تُثبت   )ب(
، على سبيل المثال، يجب على خيارات السھم. ولتطبيق ھذا المتطلب على في النھاية –تُمارس  )ينطبق عليھا

 باستثناء، 15و 14قرتين وجدت، وفقا للف ن، إكتسابفترة اال خالل الخدمات الُمستلمةالمنشأة أن تثبت السلع أو 
للسلع أو  الُمثبتشرط السوق ال تنطبق. ويجب أن يستند المبلغ  بشأن(ب) 15أن المتطلبات الواردة في الفقرة 

 تنقح. ويجب على المنشأة أن تُكتسبالمتوقع أن  خيارات السھملى عدد إ كتساباالخالل فترة  الخدمات الُمستلمة
يختلف عن  كتسبتُ توقع أن التي يُ  خيارات السھممعلومات الحقة أن عدد  تبين عندما، عند الضرورةالتقدير، ذلك 

التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية  تنقحعلى المنشأة أن  يجب كتساب،تاريخ االالتقديرات السابقة. وفي 
الخدمات للسلع أو  تالُمثبيجب على المنشأة أن تعكس المبلغ  ،كتسابتاريخ االنھاية. وبعد الفي  –تُكتسب  التي

  نھاية.الفي  – تنقضيفي وقت الحق، أو  – خيارات السھم عندما تُصادر الُمستلمة
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على ت يال، نظرا ألن أي تعد29– 26من غير الضروري أن تطبق الفقرات يكون ، فإنه 24منشأة الفقرة ال عندما تطبق 25
قيمة الحقيقية ؤخذ في الحسبان عند تطبيق طريقة الأدوات حقوق الملكية سوف تُ  ُمنحت بمقتضاھاالتي  ألحكام والشروطا
 :24قرة عليھا الف تنطبقأدوات حقوق ملكية  ةمنشأة منحال عندما تسويوبالرغم من ذلك،  .24ة في الفقرة ُمحددال

 نھا تعجيل، يجب على المنشأة أن تحاسب عن التسوية على أكتساباال التسوية خالل فترة عندما تحدث  )أ(
 الُمتلقاةه للخدمات إثباتكان سيتم  لو ال ذلك الذيالمبلغ  –مباشرةً  –، وبناء عليه، يجب عليھا أن تثبت كتسابلال

 .كتسابفترة االعلى مدى بقية 

على أنھا اقتطاع  يالملكية، أعادة شراء ألدوات حقوق إالتسوية على أنھا  عندتتم  دفعةأي يجب أن يُحاسب عن   )ب(
في تاريخ  ُمقاسةالقيمة الحقيقية ألدوات حقوق الملكية،  عن الدفعةالذي تزيد به  القدر باستثناءالملكية، من حقوق 

  على أنھا مصروف. القبيلھذا  منأي زيادة  أن تُثبتويجب  .إعادة الشراء

  
بما في ذلك  أدوات حقوق الملكية، ُمنحت بمقتضاھاالتي والشروط  األحكامعلى تعديالت ال

  اإللغاءات والتسويات

سعر ممارسة قد تخفض  على سبيل المثال، أدوات حقوق الملكية. ُمنحت بمقتضاھامنشأة األحكام والشروط التي العدل قد تُ  26
 عن عبيرتتم الالخيارات.  لھذهالقيمة العادلة  يزيدالذي األمر )، الخياراتممنوحة للموظفين (أي تعيد تسعير خيارات 

سھم مع على أساس ال الدفعمعامالت سياق  في ،للمحاسبة عن آثار التعديالت، 29– 27الفقرات  المتطلبات الواردة في
مع أطراف الدفع على أساس السھم  معامالت على –أيضا  –المتطلبات  أن تطبق يجب ذلك،موظفين. وبالرغم من ال

أي ف الحالة األخيرة، فيو. بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة تُقاسبخالف الموظفين والتي 
إلى التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على  يجب بدال من ذلك أن تشير تاريخ المنحإلى  29–27إشارة واردة في الفقرات 

  الخدمة. الطرف المقابلالسلع أو يقدم فيه 

ألدوات حقوق الملكية  تاريخ المنحبالقيمة العادلة في  الُمقاسة الُمتلقاةأدنى، الخدمات  دكحتثبت، يجب على المنشأة أن  27
كان الذي  سوق)الشرط  بخالف( االكتسابفي استيفاء شرط  لفشلا بسبب غير ُمكتسبةاألدوات  ھذهالممنوحة، ما لم تكن 

أدوات  ُمنحت بمقتضاھاالتي  والشروط األحكامعلى . وينطبق ھذا بغض النظر عن أي تعديالت تاريخ المنحفي  اً ُمحدد
لى ذلك، يجب على المنشأة أن تثبت آثار إ باإلضافةأدوات حقوق الملكية تلك.  ةإلغاء أو تسوية منحعن حقوق الملكية، أو 

. للموظفة مفيدذلك،  ف، بخالالتي تكونأو  دفع على أساس السھماللترتيب التعديالت التي تزيد إجمالي القيمة العادلة 
  .بتطبيق ھذا المتطلب في الملحق  بشأناإلرشادات  وترد

 ىتُستوف لمما صادرة عندبالمُ  اةلغمُ  ة(بخالف منح كتسابفترة االأدوات حقوق ملكية خالل  ةمنح تُسوىأو  عندما تُلغى 28
 :)كتسابشروط اال

وبناء عليه، يجب عليھا أن  ،كتسابلاليجب على المنشأة أن تحاسب عن اإللغاء أو التسوية على أنه تعجيل   )أ(
 .كتساباالفترة  المتبقي منعلى مدى  الُمتلقاةلخدمات مقابل ا سيُثبتكان لو ال ذلك  الذيالمبلغ  – مباشرةً  –تثبت 

عادة شراء ألداة إ الغاء أو تسوية المنحة على أنھإ عندللموظف  يتم القيام بھا ةأي دفع يجب أن يُحاسب عن   )ب(
القيمة العادلة  عن ةالدفعيد به تزالذي  القدر الملكية، باستثناءاقتطاع من حقوق  اعلى أنھ يملكية، أحقوق 

على  من ھذا القبيلأي زيادة  أن تُثبتفي تاريخ إعادة الشراء. ويجب  ُمقاسة، الممنوحة ألدوات حقوق الملكية
يجب على فإنه كونات التزام، على أساس السھم م الدفعترتيب  عندما يتضمنأنھا مصروف. وبالرغم من ذلك، 

ة دفعالمنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة لاللتزام في تاريخ اإللغاء أو التسوية. يجب أن تتم المحاسبة عن أي 
 طفاء لاللتزام.إلتسوية مكون االلتزام على أنه  القيام بھا تمي

أدوات حقوق الملكية الجديدة تلك،  فيه الذي ُمنحتأدوات حقوق ملكية جديدة للموظف وفي التاريخ  عندما تُمنح  )ج(
، الُملغاةالمنشأة األدوات الجديدة الممنوحة على أنھا أدوات حقوق ملكية بديلة ألدوات حقوق الملكية  وحددت

على على أنھا تعديل  نفسھا الطريقةبيجب على المنشأة أن تحاسب عن منح أدوات حقوق الملكية البديلة إنه ف
وإرشادات التطبيق الواردة في الملحق ب. القيمة العادلة  27ت حقوق الملكية، وفقا للفقرة ألدوا ةاألصلي ةلمنحا

الممنوحة ھي الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة ألدوات  اإلضافية
ديلة. صافي القيمة العادلة ألدوات أدوات حقوق الملكية الب الذي ُمنحت فيهفي التاريخ  الُملغاةحقوق الملكية 
ً قبل اإللغاء،  – مباشرةً  – قيمتھا العادلة يھ الُملغاةحقوق الملكية   يتم القيام بھا دفعةمنھا قيمة أية  مطروحا

للبند عنھا على أنھا اقتطاع من حقوق الملكية وفقا  تمت المحاسبةالتي للموظف عند إلغاء أدوات حقوق الملكية 
المنشأة أدوات حقوق الملكية الجديدة الممنوحة على أنھا أدوات حقوق ملكية بديلة دما ال تحدد وعنأعاله.  ب)(
 ةجديد ةعلى أنھا منح ھذهيجب على المنشأة أن تحاسب عن حقوق الملكية إنه ، فالُملغاةدوات حقوق الملكية أل

  ألدوات حقوق ملكية.
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 أن تعالجالمنشأة  يجب علىإنه ف ،اكتسابعدم شرط ب سيفي كان إذا مااختيار  المقابلالطرف المنشأة أو  عندما تستطيع          أ 28
  .إلغاء على أنه كتسابفترة اال خالل كتساب ھذاعدم االشرط  استيفاءفي  الطرف المقابلالمنشأة أو فشل 

للموظف على  التي تم القيام بھاالدفعة عن  أن تحاسبجب إنھا ي، فُمكتسبةمنشأة شراء أدوات حقوق ملكية ال عندما تعيد 29
عاد شراؤھا، القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المُ  عن الدفعةزيد به تالذي  القدر باستثناءاقتطاع من حقوق الملكية،  اأنھ

  على أنھا مصروف. من ھذا القبيلأي زيادة  أن تُثبتفي تاريخ إعادة الشراء. ويجب  ُمقاسة

  
  

  نقداً  تُسوى السھماس معامالت دفع على أس
 

ت التي اوااللتزام الُمقتناةعلى أساس السھم تُسوى نقداً، يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات  دفع لمعامالت 30
االلتزام، يجب على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة لاللتزام في  يُسوىأن  وإلىبالقيمة العادلة لاللتزام.  حملھاتم ت

  في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة للفترة. اتنھاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية، مع إثبات أي تغير

تھم، حيث سيصبح آفاحزمة مكسھم على أنھا جزء من الحقوق ارتفاع قيمة  الموظفينمنشأة العلى سبيل المثال، قد تمنح  31
لى الزيادة في سعر سھم المنشأة إ تستند)، ملكية حقوقداة أل وليس( ةمستقبلي ةنقدي لدفعةالموظفون من خاللھا مستحقين 

 خالل من مستقبلية نقدية دفعة تسلمحق في المنشأة موظفيھا العن مستوى ُمحدد على مدى فترة زمنية ُمحددة. أو قد تمنح 
 بشكلما إاسترداد قيمتھا،  يمكنعند ممارسة خيارات السھم)  ستُصدرمنحھم الحق في أسھم (بما في ذلك األسھم التي 

  ) أو باختيار الموظف.التوظيف وقف(مثالً عند  يلزامإ
  

الموظفون خدمة. على  يقدم عندماالخدمات،  ھذهمقابل  تدفع أنعلى المنشأة أن تثبت الخدمات الُمتلقاة، والتزاماً ب يجب 32
 منفترة ُمحددة  بإكماليُطالب الموظفون  المباشرةً، وبناء عليه،  –سبيل المثال، تُكتسب بعض حقوق ارتفاع قيمة السھم 

. وفي ظل غياب الدليل على خالف ذلك، يجب على المنشأة أن تفترض أن النقدية للدفعةخدمة ليصبحوا مستحقين ال
. وبالتالي يجب على المنشأة أن تثبت تلقيھا تملموظفين في مقابل حقوق ارتفاع قيمة السھم قد الخدمات الُمقدمة من قبل ا

ً بان  –مباشرةً  – حقوق ارتفاع قيمة السھم إال بعد أن يُكمل  تُكتسب ال وعندمادفع مقابلھا. تالخدمات الُمتلقاة والتزاما
ً بأن تدفع مقابلھا، يجب على المنشأة أ إنهالموظفون فترة ُمحددة من الخدمة، ف  عندمان تثبت الخدمات الُمتلقاة، والتزاما

   خالل تلك الفترة. ةالموظفون خدم يقدم

، بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة السھم، يُسوى حتىكل فترة تقرير  نھاية وفي أولي، بشكل –االلتزام  يُقاس أنيجب  33
بمقتضاھا حقوق ارتفاع قيمة  نحتاألخذ في الحسبان األحكام والشروط التي مُ  مع خيار،تطبيق نموذج تسعير  خالل من

  حتى تاريخه. ونالموظف قدمھا التي الخدمة وقدرالسھم، 

  

 معامالت دفع على أساس السھم مع بدائل نقدية

  

ما أن تسوي إ اختيارما للمنشأة أو للطرف المقابل إالترتيب  أحكامفيھا  تتيحعلى أساس السھم التي  الدفع لمعامالت 34
إصدار أدوات حقوق ملكية، يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك ب) أو أخرى(أو بأصول  المعاملة نقداً المنشأة 

المنشأة  تحملتالمعاملة، أو مكونات تلك المعاملة، على أنھا معاملة دفع على أساس سھم تُسوى نقداً إذا، وبقدر ما، 
 ً ، عندماسھم تُسوى بحقوق ملكية الول أخرى، أو على أنھا معاملة دفع على أساس نقداً أو بأص تسوي بأنالتزاما

  قدر الذي لم يتم تحمل مثل ذلك االلتزام.الوب

  التسوية اختيار المقابللطـرف لالترتيب  أحكامفيھا  تتيحمعامالت دفع على أساس السھم 
  

صدار إأو ب 4نقداً  تُسوىكانت معاملة دفع على أساس السھم  إذاما  أن يختارالحق في  الطرف المقابلمنشأة ال عندما تمنح 35
في  الطرف المقابلحق  (أيمكون دين  نتتضموالتي مركبة، أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة قد منحت أداة مالية 

). نقداً في طلب التسوية بأدوات حقوق ملكية وليس  الطرف المقابلحق  (أيومكون حقوق ملكية  )نقداً طلب الدفع 
، بشكل مباشر – الُمستلمة أطراف بخالف الموظفين، التي فيھا تقاس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات وللمعامالت مع

الخدمات يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية لألداة المالية المركبة على أنه الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو 
  السلع أو الخدمات. ستلمتُ الذي فيه الدين، في التاريخ  والقيمة العادلة لمكون الُمستلمة
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للمعامالت األخرى، بما في ذلك المعامالت مع الموظفين، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لألداة المالية المركبة  36
  أو أدوات حقوق ملكية. النقدالحقوق في  ُمنحت بمقتضاھافي الحسبان األحكام والشروط التي  باألخذالقياس، في تاريخ 

القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق  – أوالً  –، يجب على المنشأة أن تقيس 36لتطبق الفقرة  37
حقوق الملكية.  اةالحق في استالم نقد لكي يستلم أد يفقدفي الحسبان أنه يجب على الطرف المقابل أن  باألخذ –الملكية 

على أساس  الدفع معامالتتكون  ذلك،القيمة العادلة لألداة المالية المركبة ھي مجموع القيم العادلة للمكونين. وبالرغم من 
ً  –لطرف المقابل فيھا خيار التسوية لالسھم التي   نفسھاھيكلة بحيث تكون القيمة العادلة ألحد بدائل التسوية ھي مُ  – غالبا
في استالم خيارات سھم أو حقوق ارتفاع قيمة أسھم  الخيارر. على سبيل المثال، قد يكون للطرف المقابل للبديل اآلخ

تُسوى نقداً. في مثل ھذه الحاالت، تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفرا، وبالتالي تكون القيمة العادلة لألداة 
القيم العادلة لبدائل التسوية،  تختلف عندمالدين. وعلى العكس من ذلك، القيمة العادلة لمكون ا نفسھاالمالية المركبة ھي 

تكون القيمة العادلة  سوفصفر، وفي ھذه الحالة المن  كبرتكون عادة أ سوفالقيمة العادلة لمكون حقوق الملكية  فإن
 من القيمة العادلة لمكون الدين. كبرلألداة المالية المركبة أ

  
 

ألداة لعن السلع أو الخدمات الُمستلمة أو الُمقتناة فيما يتعلق بكل مكون  –بشكل منفصل  –على المنشأة أن تحاسب يجب  38
السلع أو  ھذهمقابل  تدفع بأن، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الُمقتناة، والتزاماً الدين فلمكونالمالية المركبة. 

على أساس  الدفع معامالتقدم خدمات، وفقا للمتطلبات التي تنطبق على يقابل سلعا أو الطرف الم يورد عندماالخدمات، 
)، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات وجدالملكية (إن  حقوق ولمكون). 33–30السھم التي تُسوى نقداً (الفقرات 

قدم خدمات وفقا للمتطلبات التي تنطبق على يو ورد الطرف المقابل سلعا أي عندماحقوق الملكية،  ضمنالُمستلمة، وزيادة 
  ).29–10على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية (الفقرات  الدفع معامالت

المنشأة أدوات حقوق ملكية عند  وعندما تصدرقيمته العادلة. بفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس االلتزام  39
إلى حقوق ملكية، على أنه العوض مقابل أدوات حقوق  – مباشرة –االلتزام  أن يُحوليجب فإنه ، نقداً الدفع  منالتسوية بدال 

  .الُمصدرةالملكية 

لتسوية االلتزام  ةالدفع تلك أن تنطبقيجب إنه عند التسوية بدال من إصدار أدوات حقوق ملكية، ف نقداً المنشأة  عندما تدفع 40
ً  – ثبتأي مكون حقوق ملكية مُ  يبقىيجب أن وبالكامل.  عند التسوية،  اً نقد أن يستلمضمن حقوق الملكية. وباختيار  – سابقا

تحويل  إثباتفي استالم أدوات حقوق ملكية. وبالرغم من ذلك، ال يمنع ھذا المتطلب المنشأة من  الحق الطرف المقابل يفقد
  لى آخر.ضمن حقوق الملكية، أي تحويل من أحد مكونات حقوق ملكية إ

  التسوية اختيارالترتيب للمنشأة  أحكامفيھا  تتيحمعامالت دفع على أساس السھم 
  

إصدار أدوات حقوق بكانت تسوي نقداً أو  إذاما  اختيارللمنشأة  الترتيب أحكام فيھا تتيحلمعاملة دفع على أساس السھم  41
على أساس  الدفع معاملةعن  تحاسب وأننقداً،  تسويته يجبملكية، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليھا التزام حالي 

لخيار التسوية بأدوات حقوق ملكية أي  يكون ال عندمانقداً  تسويته يجبحالي  التزامالسھم وفقا لذلك. ويكون لدى المنشأة 
لمنشأة ممارسة سابقة ا لدى)، أو أن أسھممن إصدار  –بشكل نظامي  –(مثالً نظرا ألن المنشأة ممنوعة  اقتصاديجوھر 

  .نقديةيطلب الطرف المقابل تسوية  حينمانقداً  –بشكل عام  – تسوينقداً، أو أنھا  للتسويةأو سياسة معلنة 

التي يجب عليھا أن تحاسب عن المعاملة وفقا للمتطلبات إنه ، فنقداً  يجب أن تسويهحالي  التزاملدى المنشأة  عندما يكون 42
  .33–30، الواردة في الفقرات نقداً  تُسوىالتي الدفع على أساس السھم معامالت على  تنطبق

على معامالت  التي تنطبقيجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة وفقا للمتطلبات إنه ، فااللتزام يوجد مثل ھذا عندما ال 43
 التسوية:. وعند 29– 10بحقوق ملكية، والواردة في الفقرات  يتسوالدفع على أساس السھم التي 

حصة حقوق لإعادة شراء  اعلى أنھ النقدية ةالمحاسبة عن الدفع جبتإنه ، فنقداً المنشأة أن تسوي  عندما تختار  )أ(
 أدناه. ج)البند ( يتضح مناقتطاع من حقوق ملكية، باستثناء ما  املكية، أي على أنھ

تحويل من أحد  (بخالفمحاسبة اضافية  فال تُتطلبأدوات حقوق ملكية،  المنشأة أن تسوي بإصدار عندما تختار  )ب(
 أدناه. ج) (البند يتضح من، باستثناء ما )عند الضرورةمكونات حقوق الملكية إلى آخر، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً  –لى النقد إشارات تشمل جميع اإل ،43–35في الفقرات   4  خرى للمنشأة.األصول األ – أيضا
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يجب على المنشأة أن تثبت إنه المنشأة بديل التسوية بالقيمة العادلة األعلى، كما في تاريخ التسوية، ف عندما تختار  )ج(
ً مصروف ً إضافي ا ، الفرق بين النقد المدفوع والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التيبقيمة الزائدة المقدمة، أي بال ا

 لو ال، ومبلغ النقد الذي الُمصدرةادلة ألدوات حقوق الملكية الفرق بين القيمة العبتصدر، أو سُ كانت ذلك، لو ال 
ً سيُ  كانذلك،    .دفع، أيھما يكون منطبقا

  
  

  المجموعة  معامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت
  )2009 (تعديالت

 

لسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو لستلمة مُ الالمجموعة، يجب على المنشأة  بين منشآتالدفع على أساس السھم لمعامالت         أ 43
بحقوق ملكية  تُسوىفي قوائمھا المالية المنفصلة أو الفردية، على أنھا إما معاملة دفع على أساس السھم  ،الخدمات الُمستلمة

  تقويم:   من خاللوذلك  نقداً  ىأو تسو

  طبيعة المكافآت الممنوحة.  )أ(

ً حقوقھا و  )ب(  .تھاالتزاما

من قبل المجموعة الموحدة أو من  الُمثبتلسلع أو الخدمات قد يختلف عن المبلغ لستلمة مُ المن قبل المنشأة  الُمثبتالمبلغ 
  . الدفع على أساس السھممعاملة تسوي  من المجموعةقبل منشأة أخرى 

 دفع على أساس السھم معاملةعلى أنھا  الخدمات الُمستلمةلسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو لستلمة مُ اليجب على المنشأة       ب 43
  بحقوق ملكية عندما:  تُسوى

  ، أوملكية خاصة بھاالمكافآت الممنوحة ھي أدوات حقوق تكون   )أ(

 على أساس السھم.  دفعالمنشأة التزام بأن تسوي معاملة الال يكون لدى   )ب(

ً  –يجب على المنشأة  شروط للتغيرات في  –فقط  –بحقوق ملكية ھذه  تُسوىالتي  دفعأن تعيد قياس مثل معاملة ال – الحقا
لسلع أو الخدمات لستلمة مُ العلى المنشأة  باألخرى، يج الحاالتجميع  وفي .21–19غير السوقية وفقا للفقرات  كتساباال

  .نقداً  تُسوىعلى أنھا معاملة دفع على أساس السھم  الخدمات الُمستلمةأن تقيس السلع أو 

 ،لمجموعة السلع أو الخدماتفي اعندما تستلم منشأة أخرى  ،الدفع على أساس السھم لةوي معامــأة التي تســالمنشيجب على        ج 43
حقوق ملكية أدوات ب عندما تُسوى – فقط –بحقوق ملكية  تُسوى دفع على أساس السھم أن تثبت المعاملة على أنھا معاملة

  .نقداً  تُسوىالمعاملة على أنھا معاملة دفع على أساس السھم  أن تُثبت. بخالف ذلك، يجب نفسھا المنشأة

 من المجموعةأن تدفع لمنشأة أخرى  من المجموعة منشأةتتطلب من  تسديدتنطوي بعض معامالت المجموعة على ترتيبات        د 43
موردي السلع أو الخدمات. في مثل ھذه الحاالت، يجب على المنشأة التي تستلم لعلى أساس السھم  مدفوعاتتوفير  مقابل

 التسديد داخلب بغض النظر عن ترتيبات 43وفقا للفقرة الدفع على أساس السھم معاملة السلع أو الخدمات أن تحاسب عن 
  المجموعة.

  

   



  2 المالي للتقرير الدولي المعيار

 

  

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  10  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  اإلفصاحات
 

 الدفعيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة ومدى ترتيبات  43
  خالل الفترة. ُوجدتعلى أساس السھم التي 

 عما يلي: – على األقل –، يجب على المنشأة أن تفصح 44لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة       44

في أي وقت خالل الفترة، بما في ذلك األحكام والشروط  ُوجدالدفع على أساس السھم ترتيب وصف لكل نوع   )أ(
 مثالً ( ةوطريقة التسويوالحد األقصى ألجل الخيارات الممنوحة،  ،كتسابمتطلبات االالعامة لكل ترتيب، مثل 

ترتيبات من  – بشكل كبير –أنواع متشابھة  عندھاقد تجمع المنشأة التي و ملكية).أو بحقوق  نقداً كانت  إذاما 
الستيفاء المبدأ  اكل ترتيب ضروريالمنفصل لعلى أساس السھم ھذه المعلومات، ما لم يكن اإلفصاح  دفعال

 .44الوارد في الفقرة 

  الخيارات: ات التالية منمجموعاللكل تھا والمتوسط المرجح ألسعار ممارس خيارات السھمعدد   )ب(

   القائمة في بداية الفترة؛ )1( 

   الممنوحة خالل الفترة؛ )2( 

   الفترة؛خالل  الُمصادرة )3( 

   الفترة؛خالل  ممارستھا تمتالتي  )4( 

   المنقضية خالل الفترة؛ )5( 

   في نھاية الفترة؛ القائمة )6( 

 القابلة للممارسة في نھاية الفترة. )7( 

 إذاو .ممارستھا خالل الفترة، المتوسط المرجح لسعر السھم في تاريخ الممارسة تمتالتي  خيارات السھمل  )ج(
أن  – بدال من ذلك –الفترة، يمكن للمنشأة في جميع أجزاء  – على أساس منتظم –تمت ممارسة الخيارات 

 تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السھم خالل الفترة.

التعاقدي المتبقي.  للعمرالقائمة في نھاية الفترة، نطاق أسعار الممارسة والمتوسط المرجح  خيارات السھمل   )د(
ذات تكون الخيارات القائمة إلى نطاقات أن تُقسم  بيجفإنه واسعا،  ق أسعار الممارسةنطا وعندما يكون

  عند ممارسة تلك الخيارات. يُستلم قدصدر والنقد الذي تُ  قدالتي  اإلضافيةمغزى لتقدير عدد وتوقيت األسھم 

القيمة العادلة  كيف ُحددتيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم  46
  ، أو القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، خالل الفترة.الخدمات الُمستلمة وأللسلع 

 –على أنھا عوض مقابل أدوات حقوق ملكية المنشأة  ةالخدمات الُمستلمقامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو  إذا 47
، يجب 46بشكل غير مباشر، بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، فلتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة 

 يلي:عما  – على األقل –على المنشأة أن تفصح 

 
الممنوحة خالل الفترة، المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس  خيارات السھمل  )أ(

 تلك القيمة العادلة، بما في ذلك:  قسيتومعلومات عن كيف 

ذلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السھم، لمدخالت الوستخدم المُ  رالخيانموذج تسعير     )1( 
الفائدة الخالي  معدلالخيار، وتوزيعات األرباح المتوقعة، و عمرمتوقع، ووسعر الممارسة، والتقلب ال

ستخدمة واالفتراضات التي لنموذج، بما في ذلك الطريقة المُ لمن المخاطر وأي مدخالت أخرى 
   ارسة المبكرة المتوقعة؛ملماآثار  لتضمين ُوضعت

التقلب  ُمستنداً إلىالتقلب المتوقع  كان إليهمدى الذي ال توضيحالتقلب المتوقع، بما في ذلك  ُحددكيف     )2( 
  التاريخي؛

في قياس  ُضمنتوكيف  قد ُضمنت ،كانت أي سمات أخرى لمنحة الخيار، مثل شرط السوق إذاما     )3( 
   .القيمة العادلة
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لملكية ا، عدد أدوات حقوق )خيارات السھمبخالف  (أيألدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة خالل الفترة   )ب(
 ، بما في ذلك:القيمة العادلة قيستتلك والمتوسط المرجح لقيمتھا العادلة في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيف 

  ُحددت؛ ، فكيف ملحوظالقيمة العادلة على أساس سعر  تُقاسلم  إذا )1( 

   العادلة؛يمة في قياس الق ُضمنتوكيف  قد ُضمنتكانت توزيعات األرباح المتوقعة  إذاما  )2( 

في قياس  قد ُضمنت وكيف ُضمنتكانت أي سمات أخرى ألدوات حقوق الملكية الممنوحة  إذاما  )3( 
   القيمة العادلة.

  خالل الفترة:  دلتالتي عُ الدفع على أساس السھم لترتيبات    )ج(

   التعديالت؛ لھذهتوضيح  )1( 

  التعديالت)؛ لھذه (نتيجةالممنوحة  اإلضافيةالقيمة العادلة  )2( 

ة في البنود ُمحددالممنوحة، بما يتفق مع المتطلبات ال اإلضافيةالقيمة العادلة  قيستمعلومات عن كيف  )3( 
  .حيثما تكون منطبقةأعاله،  ب)و( ا)(

، فإنه يجب على المنشأة بشكل مباشر – خالل الفترة الخدمات الُمستلمةقامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو  إذا 48
السلع أو  لھذهكانت القيمة العادلة قد قيست بسعر السوق  إذاما  مثالً تلك القيمة العادلة،  ُحددتأن تفصح عن كيف 

  .الخدمات

عن تلك الحقيقة، وتقدم توضيحا  أن تفصحيجب عليھا إنه ، ف13الواردة في الفقرة  االفتراضقامت المنشأة بدحض  إذا 49
  .االفتراضض دحتم  اذالم

الدفع على معامالت يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم أثر  50
  على ربح أو خسارة المنشأة للفترة وعلى مركزھا المالي.أساس السھم 

 عما يلي: – على األقل –، يجب على المنشأة أن تفصح 50لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  51

  

سلع الستلمت بمقتضاھا اُ التي دفع على أساس السھم اللفترة والناشئ عن معامالت ل الُمثبتإجمالي المصروف   )أ(
على أنھا مصروف، بما في  –مباشرةً  –ثبتت على أنھا أصول وبالتالي اُ  ثباتلإل التي لم تتأھلخدمات الأو 

عن معامالت تمت المحاسبة عنھا  ينشأجمالي المصروف الذي إذلك اإلفصاح المنفصل عن ذلك الجزء من 
  بحقوق ملكية؛ تُسوىعلى أنھا معامالت دفع على أساس السھم 

ً لال  )ب(   السھم:ت الناشئة عن معامالت دفع على أساس لتزاما

  الفترة؛ إجمالي المبلغ الدفتري في نھاية  )1( 

في النقد  الطرف المقابلحق  اكتسب مقابلھاُ  تيال لاللتزاماتفي نھاية الفترة  ،إجمالي القيمة الحقيقية )2( 
  ).ُمكتسبةحقوق ارتفاع قيمة السھم ال مثالً أو األصول األخرى في نھاية الفترة (

عنھا بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي المبادئ الواردة في  أن يُفصحالمعلومات المطلوب  عندما ال تستوفي 52
استيفائھا ضروري من ال عندما يكون إضافيةيجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات إنه ، ف50و 46و ،44الفقرات 

  .لھا
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 مقتضيات التحول

  

بحقوق ملكية، يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير  تُسوىالتي الدفع على أساس السھم لمعامالت  53
 تُكتسبولم  2002نوفمبر  7نحت بعد أو أدوات حقوق الملكية األخرى التي مُ  خيارات السھموالمالي على منح األسھم، 

  تاريخ سريان ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. فيبعد 

دوات حقوق ألخرى منح األال، أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على البةطمُ  تليس ھاشجع المنشأة، ولكنتُ  54
ة في تاريخ ُمحددالعن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك،  –عام شكل ب –قد أفصحت  كانت المنشأة إذاالملكية 
  القياس.

لجميع منح أدوات حقوق الملكية التي ينطبق عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، يجب على المنشأة أن تعيد عرض  55
ً و  ،المعلومات المقارنة   لألرباح المبقاة ألبكر فترة معروضة. االفتتاحي، تعدل الرصيد حيثما يكون منطبقا

يطبق عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي (مثالً أدوات حقوق الملكية  اللجميع منح أدوات حقوق الملكية التي  56
 موجبأن تفصح عن المعلومات المطلوبة ب –مع ذلك  –)، يجب على المنشأة هأو قبل 2002نوفمبر  7الممنوحة في 

  .45و 44الفقرتين 

ملكية الأدوات حقوق  ةمنح طأو شرومنشأة احكام ال عندما تعدلبعد أن يصبح المعيار الدولي للتقرير المالي ساريا،  57
–26الفقرات  أن تطبق – مع ذلك –يجب على المنشأة إنه عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، ف التي ال ينطبق

  ھذه التعديالت.مثل للمحاسبة عن أي من  29

ً لال 58 ت الناشئة عن معامالت الدفع على أساس السھم الموجودة في تاريخ سريان ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، لتزاما
ً ولھذه االبأثر رجعى.  –يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ، يجب على المنشأة أن تعيد تلتزاما

لألرباح المبقاة في أبكر فترة معروضة عرضت لھا  االفتتاحيعرض المعلومات المقارنة، بما في ذلك تعديل الرصيد 
عرض معلومات مقارنة إلى المدى الذي تكون فيه المعلومات أن تطالبة بالمنشأة غير مُ  أنمعلومات مقارنة، باستثناء 

  .2002نوفمبر  7 أبكر من متعلقة بفترة أو تاريخ

األخرى  االلتزاماتبأثر رجعى على  –شجع المنشأة، ولكنھا ليست مطالبة، أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي تُ  59
لھا  تُعرضالتي سويت خالل فترة  االلتزامات، على سبيل المثال، على دفع على أساس السھممعامالت الناشئة عن 

   معلومات مقارنة.

  
  تاريخ السريان

. هأو بعد 2005يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  60
إنه ، ف2005يناير  1منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة تبدأ قبل  تطبق اوعندم األبكر.التطبيق  على شجعويُ 

  الحقيقة. عن تلك أن تفصحيجب عليھا 

 الُمصدر "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي"و )2008في  الُمنقح( 3 الدولي للتقرير المالي عدل المعيار 61
أو  2009يوليو  1التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  ھذه. يجب على المنشأة أن تطبق 5الفقرة  2009في أبريل 

لفترة أبكر،  )2008في  الُمنقح( 3منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  وعندما تطبق .األبكرسمح بالتطبيق . ويُ هبعد
ً  –التعديالت عليھا أن تطبق فإنه يجب    على تلك الفترة األبكر. – أيضا

  :هأو بعد 2009يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في  في – بأثر رجعى –يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت التالية  62

  و ؛كتسابعدم االأ فيما يتعلق بمعالجة شروط  21المتطلبات الواردة في الفقرة   )أ(

 و ؛في الملحق أالواردة " كتسابشروط اال" و "كتساباال"المنقحة لـ  التعريفات  )ب(

  أ فيما يتعلق باإللغاءات. 28و 28في الفقرات الواردة  التعديالت  )ج(

يجب عليھا أن تفصح فإنه ، 2009يناير  1منشأة ھذه التعديالت لفترة تبدأ قبل  وعندما تطبقسمح بالتطبيق األيكر. ويُ 
  عن تلك الحقيقة.
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 للمجموعةمعامالت دفع على أساس السھم من قبل " تم إجراؤھاالتي ويجب على المنشأة أن تطبق التعديالت التالية  63
، 59– 53الواردة في الفقرات  مقتضيات التحولبأثر رجعى، مع مراعاة  – 2009" المصدر في يونيو تُسوى نقداً 

" للفترات السنوية السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" 8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 :هأو بعد 2010يناير  1التي تبدأ في 

، 54، ب50، ب47، ب45لفقرات باد و43–أ43وأ 3وإضافة الفقرات  3، وحذف الفقرة 2رة تعديل الفق  )أ(
  المجموعة.في الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعامالت بين منشآت  60ب و 58ب –56ب

  التالية: للمصطلحاتعدلة في الملحق أ نقحة أو المُ التعريفات المُ   )ب(

  ؛ ونقداً  تُسوىدفع على أساس السھم معاملة 

  ؛ وبحقوق ملكية تُسوىدفع على أساس السھم معاملة 

  الدفع على أساس السھمترتيب. 

  دفع على أساس السھممعاملة. 

في قوائمھا  تظھريجب على المنشأة أن إنه غير متاحة، ف – بأثر رجعى – المعلومات الضرورية للتطبيق عندما تكون
سمح بالتطبيق األبكر. يُ وفي القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  – سابقا –ة الُمثبتالمالية المنفصلة أو الفردية المبالغ 

  عن تلك الحقيقة. أن تفصح، فإنه يجب عليھا 2010يناير  1منشأة التعديالت لفترة تبدأ قبل  وعندما تطبق
 

صدر في ، المُ 11" والمعيار الدولي للتقرير المالي  القوائم المالية الموحدة"  10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ          أ  63
والملحق أ. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  5، الفقرة 2011مايو 

  .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10
  

 15الفقرتين  2013الصادر في ديسمبر  2012-2010لت دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دّ ع        ب 63
. في الملحق أ، تعريفات "شروط االستحقاق" و "شرط السوق" تم تعديلھا وتم إضافة تعريفي "شرط األداء و 19و

 1معامالت الدفع على أساس السھم التي تاريخ منحھا في "شرط الخدمة". تطبق المنشأة بأثر مستقبلي ھذه التعديالت ل
أو بعدة. يسمح بالتطبيق المبكر، في حال قامت المنشأة بتطبيق ھذه التعديالت لفترة سابقة فعليھا اإلفصاح  2014يوليو 

  عن تلك الحقيقة.
  

 عند التعديالت ھذه تطبيق المنشأة على يجب. 6 الفقرة 2014 يوليو في الصادر 9 المالي للتقرير الدولي المعيار عّدل        ج 63
  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق

  
  سحب التفسيرات 

محل تفسير لجنة تفسيرات  2009صدر في يونيو تُسوى نقداً" المُ  للمجموعةيحل "معامالت دفع على أساس السھم  64
تفسيرات المعايير الدولية  لجنة وتفسير" 2"نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  8المعايير الدولية للتقرير المالي 

التعديالت  انطوت قد". والخزانةمعامالت المجموعة وأسھم  –2لمعيار الدولي للتقرير المالي ا" 11للتقرير المالي 
خالل تلك الوثيقة على المتطلبات السابقة الُمحددة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  من إجراؤھا تم التي

 : يليكما  11تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  لجنة وتفسير 8المالي 

 تحدد أنتي ال تستطيع المنشأة فيھا أ فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعامالت ال13ضافت الفقرة أو 2عدلت الفقرة   )أ(
بعض أو جميع السلع أو الخدمات الُمستلمة. ھذه المتطلبات كانت سارية للفترات السنوية  –ُمحدد  بشكل –

  .هأو بعد 2006مايو  1التي تبدأ في 

في الملحق ب فيما يتعلق  61بو 59ب، 55، ب53ب–51ب، 49، ب48، ب46أضافت الفقرات ب  )ب(
. ھذه المتطلبات كانت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في المجموعة منشآت بينبالمحاسبة عن المعامالت 

  .بعدهأو  2007مارس  1

 التحول مقتضيات، مع مراعاة 8وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  –بأثر رجعى  –ھذه المتطلبات  وتم تطبيق
  .2لدولي للتقرير المالي للمعيار ا
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    أ الملحق 
  المصطلحات المعرفة

  ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. ھذا الملحق جزءً  يُعد
 

معاملة دفع على أساس السھم 
  نقداً  تُسوى

 

تحمل التزام بتحويل  من خاللتقتني فيھا المنشأة السلع أو الخدمات  معاملة دفع على أساس السھم
أدوات حقوق  قيمة) (أوسعر  لىإتستند مبالغ بالسلع أو الخدمات  ھذهمورد إلى  أخرىأو أصول  نقد

  .المجموعة منلمنشأة أو منشأة أخرى ل )خيارات السھمفي ذلك األسھم أو  (بما ملكية

 الذينالموظفون وغيرھم  
  مشابھةيقدمون خدمات 

  

موظفين ألغراض كعدون يُ أفرادأً (أ) إما يكونون واألفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة 
األفراد  مثل ھاالطريقة نفسبتوجيھھا  بموجبيعملون للمنشأة أفراداً (ب) أو أن أو ضريبية،  نظامية
مشابھة لتلك  الخدمات الُمقدمةتكون ) (ج أوأو ضريبية،  ةنظاميموظفين ألغراض كعدون الذين يُ 

المقدمة من قبل الموظفين. على سبيل المثال، يشمل المصطلح جميع أفراد اإلدارة، أي أولئك 
تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة، بما في ذلك المديرين لسلطة ومسئولية  لھمالذين  األشخاص

  .غير التنفيذيين

ً جميع  طرححصة متبقية في أصول منشأة بعد  يدلل علىعقد   الملكية وقأداة حق   .5تھاالتزاما
  

المنشأة لطرف  من قبل الممنوحالمنشأة  ملكية وقأداة حقفي  )غير المشروطأو  المشروطالحق (  الملكية الممنوحة وقأداة حق
  .معاملة دفع على أساس السھمآخر بموجب 

السھم دفع على أساس معاملة 
  بحقوق ملكية سوىتُ 

  :فيھاالتي  دفع على أساس السھمالمعاملة 

في ذلك  (بما تھاملكيأدوات حقوق تستلم المنشأة السلع أو الخدمات على أنھا عوض مقابل   )أ(
 ، أو)خيارات السھماألسھم أو 

  تسوي المعاملة مع المورد. بأن ليست ُملزمةتستلم المنشأة السلع أو الخدمات ولكن   )ب(

، أداة حقوق ملكية ممنوحة يمكن ُمبادلةأصل، أو تسوية التزام، أو  ُمبادلةيمكن مقابله في المبلغ الذي    القيمة العادلة
  .الحرّ  التنافس اساس على تتم معاملةفي  على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل،بين أطراف 

  

على أساس  دفعترتيب على  موظف)في ذلك  (بما وطرف آخرالتاريخ الذي تتفق فيه المنشأة   تاريخ المنح
وفي . وشروط الترتيبحكام ألمشترك  تفھم الطرف المقابللمنشأة ولدى ايكون  ماعند ھو، والسھم

 أدوات حقوق ملكيةالحق في نقد، أو أصول أخرى أو في  الطرف المقابلالمنشأة  تمنح تاريخ المنح
 تخضع يةاالتفاق تلك إذا كانت، إن وجدت. ةُمحددال كتسابشروط اال تُستوفى أنالمنشأة، شريطة 

ھو التاريخ عندما يكون  تاريخ المنح نإف ،األسھم)سبيل المثال من قبل حملة  (على تصديق لعملية
  يتم الحصول على ذلك التصديق.

أن يكتتب في  )غير مشروطأو  مشروط(الحق لألسھم التي للطرف المقابل  القيمة العادلةالفرق بين   القيمة الحقيقية
الطرف مطلوباً من  يكون)سوف  (أوالذي يكون  وجد) (إنفيھا أو له الحق في أن يستلمھا، والسعر 

 6وحدة نقد 15بسعر ممارسة  سھمخيار األسھم. على سبيل المثال،  ھذهمقابل  أن يدفعه المقابل
  وحدة نقد. 5له قيمة حقيقية يكون وحدة نقد،  20قيمته العادلة و ،للسھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موارد من المنشأة من خارج تدفق تسويته عن ينتج أن يتوقع سابقة، أحداث عن ينشأ للمنشأة حالي تعھد أنه على االلتزام" المالي التقرير مفاھيم إطار" يعرف   5

 )للمنشأة أخرى أصول من أو النقد من خارج تدفق(أي  اقتصادية منافع على تنطوي
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بسعر  تعلقوھو يأو قابلية ممارستھا ھا اكتساب، أو ملكية وقأداة حقعليه سعر ممارسة أداء يتوقف شرط   شرط السوق
  : المنشأة، مثل ألدوات حقوق ملكيةالسوق 

  ، سھم خيارـ ل لقيمة حقيقية ُمحددسھم أو مبلغ لل ُمحددبلوغ سعر  (أ)
(أو أدوات ملكية منشأة المنشأة  حقوق ملكية أدوات (أو قيمة) لى سعر سوقإ يستندتحقيق ھدف  (ب)

  خرى.األمنشآت ال أدوات حقوق ملكية لـ مؤشر أسعار السوقإلى  أخرى في نفس المجموعة) بالنسبة
تتطلب شروط السوق من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة (أي شرط خدمة)، متطلب الخدمة 

  يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً.

ألغراض ھذا المعيار الدولي  أدوات حقوق الملكية الممنوحة لـالقيمة العادلة  تُقاس فيهالتاريخ الذي   القياستاريخ 
يكون ن تاريخ القياس إ، فيقدمون خدمات مشابھة الذينالموظفين وغيرھم  وللمعامالت مع .للتقرير المالي

ن إ، فمشابھة)الذين يقدمون خدمات  (وأولئكأطراف بخالف الموظفين  وللمعامالت مع. تاريخ المنحھو 
  .لخدمةا الطرف المقابلفيه  يقدمالمنشأة على السلع أو  الذي تحصل فيهتاريخ الھو يكون تاريخ القياس 

  شروط االكتساب التي تتطلب:  شرط األداء

إكمال الطرف المقابل فترة خدمة محددة (أي شرط الخدمة)، متطلب الخدمة قد يكون صريحاً   )أ(
 ضمنياً، وأو 
 

 أھداف األداء المحددة الواجب توافرھا عند تقديم الطرف المقابل للخدمة المطلوبة في (أ).  )ب(
  

  فترة تحقيق أھداف األداء:
 

 ال يجوز أن تتجاوز نھاية فترة الخدمة، و  )أ(
 

قد تبدأ قبل فترة الخدمة بشرط أال يكون تاريخ بدء ھدف األداء قبل بداية فترة الخدمة بصورة   )ب(
 جوھرية.

  يتم تعريف ھدف األداء بالرجوع إلى:
 

عمليات المنشأة (أو أنشطتھا) أو عمليات وأنشطة منشأة أخرى في نفس المجموعة (أي شرط   )أ(
 غير سوقي). أو

 
سعر (قيمة) أدوات ملكية المنشأة أو أدوات ملكية منشأة أخرى في نفس المجموعة (بما في   )ب(

 ذلك األسھم وخيارات األسھم) (أي شرط السوق).

قد يتعلق ھدف األداء إما بأداء المنشأة ككل أو جزء من المنشأة (أو جزء من المجموعة)، مثل قسم أو 
  موظف.

ً  –حامل الخيار الخيارات الممنوحة  يمارس حينماإضافية  سھمخيارات  لـ ميزة تتيح المنح التلقائي  ميزة إعادة المنح  سابقا
  النقد، ليفي بسعر الممارسة. – من بدالً  – مستخدماً أسھم المنشأة –

  سابق. سھمخيار جديد يُمنح عندما يُستخدم سھم للوفاء بسعر ممارسة  سھمخيار    خيار إعادة المنح

  شرط الخدمة
  

الذي يتطلب من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة يتم خاللھا تقديم الخدمات  اإلكتساب شرط
 ،اإلكتسابكان الطرف المقابل بغض النظر عن السبب، يتوقف عن تقديم الخدمة خالل فترة  إذاللمنشأة. 

  .األداء ھدف توفر الخدمة شرط يتطلبفقد فشل في تلبية الشرط. ال 
  

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المبالغ النقدية بـ "وحدات عملة"تُقوم في ھذا الملحق،    6
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المجموعة)  منمنشأة ل حامل سھمأو أي  7المجموعة مناتفاقية بين المنشأة (أو منشأة أخرى   ترتيب دفع على أساس السھم  
  : في أن يستلمحق ال الطرف المقابلوطرف آخر (بما في ذلك موظف) تمنح 

دوات أسعر (أو قيمة)  إلى تستندأخرى من أصول المنشأة مقابل المبالغ التي  أو أصوالً  اً أ) نقد(
 منمنشأة أخرى في ) المنشأة أو السھمخيارات سھم أو (بما في ذلك األ حقوق ملكية

  المجموعة، أو 

 من) المنشأة أو منشأة أخرى السھمخيارات سھم أو (بما في ذلك األ أدوات حقوق ملكية(ب) 
  ،المجموعة

  وجدت. نة، اُمحددال كتسابشروط اال أن تُستوفىشريطة 
  

  فيھا:  التي معاملةال  معاملة دفع على أساس السھم 

ً المنشأة سلعتستلم  (أ) ترتيب أو الخدمات (بما في ذلك موظف) في  تلك السلعخدمات من مورد  أو ا
  ، أو دفع على أساس السھم

ً (ب) تتحمل المنشأة  ما عند على أساس السھم ترتيب دفعالمعاملة مع المورد في  بأن تسوي التزاما
  أو الخدمات.  تلك السلعالمجموعة  منمنشأة أخرى تستلم 

في أسھم المنشأة بسعر ثابت أو  في أن يكتتب لزام،ولكن ليس اإلالحق،  الحامل الذي يعطيعقد ال  خيار السھم 
   .ةُمحددقابل للتحديد لفترة زمنية 

ً   كتسبمُ  ، اً نقد أن يستلمحق طرف مقابل في  يُكتسب، على أساس السھم دفعترتيب . بموجب أن يصبح حقا
مشروطاً باستيفاء  الطرف المقابلالمنشأة عندما ال يعد حق  دوات حقوق ملكيةأاخرى أو  أو أصوالً 

  .اكتسابشروط أي 

استالم  الحق في الطرف المقابل تمنحكانت المنشأة تتلقى الخدمات التي  إذاالشروط التي تحدد ما     كتسابشروط اال 
تكون و. على أساس السھم دفعترتيب المنشأة، بموجب  دوات حقوق ملكيةأخرى أو أنقد، أو أصول 

  خدمة أو شروط أداء.  شروطإما  كتسابشروط اال

  .على أساس السھم دفعترتيب  لـة ُمحددال كتسابشروط االخاللھا جميع أن تُستوفى الفترة التي يجب    كتسابفتره اال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األم المنشأة منظور من"  التابعة ومنشآتھا األم"المنشأة  أنھا على" الموحدة المالية القوائم" 10 المالي للتقرير الدولي للمعيار أ الملحق في"المجموعة"  ُعرفت   7

  .التقرير معدة للمنشأة النھائية
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  ب الملحق
  إرشادات التطبيق  

  الدولي للتقرير المالي. المعيار منال يتجزأ  ھذا الملحق جزءً  يُعد

  تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة

علي األحكام  بالتركيزالممنوحة،  خيارات السھممن ھذا الملحق قياس القيمة العادلة لألسھم و 41ب–2الفقرات ب تناقش         1ب
. حصرية ال تُعد فھي عليه،وبناًء  للموظفين. خيارات السھماألسھم أو  ةالتي ھي سمات مشتركه لمنح ةُمحددالوالشروط 

الممنوحة  السھماألسھم وخيارات  علىأدناه تركز  التي نُوقشتموضوعات التقويم  ونظراً ألن ذلك،لى إضافة إ
. وبالرغم من ذلك، تنطبق تاريخ المنحفي  تُقاس خيارات السھملة لألسھم أو القيمة العاد يفترض أنإنه ف للموظفين،

ً  –المتوقع)  التقلبتحديد  مثالً أدناه ( التي نوقشتكثير من موضوعات التقويم  في سياق تقدير القيمة العادلة  – أيضا
يقدم المنشأة علي السلع أو  فيهالذي تحصل تاريخ الالممنوحة ألطراف بخالف الموظفين في  خيارات السھملألسھم أو 

  لخدمة.ا الطرف المقابل فيه

  األسھم

قدر، بسعر سوق مُ  (أوالقيمة العادلة لألسھم بسعر السوق ألسھم المنشأة  أن تُقاس للموظفين، يجبلألسھم الممنوحة           2ب
بناًء عليھا  تنحفي الحسبان األحكام والشروط التي مُ  باألخذمعدالً  ،عام)في سوق  أسھم المنشأة عندما ال يُتاجر في

  .)21–19ستبعدة من قياس القيمة العادلة وفقا للفقرات المُ  كتساباالشروط  (باستثناءاألسھم 

يجب أخذ ھذا العامل إنه ف ،كتساباالتوزيعات أرباح خالل فترة  أن يستلم للموظف عندما ال يحقعلى سبيل المثال،          3ب
األسھم خاضعة لقيود على التحويل بعد  عندما تكونوبالمثل،  الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسھم الممنوحة.في 

إلى المدى الذي تؤثر فيه قيود ما بعد  – فقط – العامل في الحسبان، ولكن ذلكفإنه يجب أن يتم أخذ  ،كتسابتاريخ اال
مقابل ذلك السھم.  على قدر من المعرفة والرغبة في التعاملوق على السعر الذي سيدفعه مشارك في الس كتساباال

قد يكون لقيود التحويل ف، تتمتع بالسيولة ةفي سوق عميق –بشكل نشط  –األسھم في يُتاجر  عندماعلى سبيل المثال، 
والرغبة في السوق على قدر من المعرفة  سيدفعه مشارك فيعلى السعر الذي  –إن وجد  –ضئيل  أثر كتساباالبعد 

فترة  خالل التي توجد األخرى ؤخذ في الحسبان القيود على التحويل أو القيوديُ  يجوز أن مقابل تلك األسھم. وال التعامل
 القيود تنبع من وجود شروط نظراً ألن تلكلألسھم الممنوحة،  – تاريخ المنحفي  –عند تقدير القيمة العادلة  كتساباال
  . 21–19ا وفقا للفقرات التي يُحاسب عنھ ،كتساباال

  خيارات السھم

متاحة، نظراً ألن الخيارات الممنوحة  موظفين، في كثير من الحاالت ال تكون أسعار السوقلالممنوحة ل خيارات السھمل         4ب
تاجر فيھا بأحكام يُ  خيارات توجد وعندما ال فيھا.خيارات التي يُتاجر العلى  ال تنطبق التي شروطالألحكام ول تخضع

  تطبيق نموذج تسعير خيار. من خالليجب تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة إنه ، فمشابھةوشروط 

على قدر من المعرفة والرغبة مشاركون في السوق،  سيأخذھاالعوامل التي كان  تأخذ في الحسبانيجب على المنشأة أن           5ب
 الموظف أعماركثير من خيارات ل. على سبيل المثال، لتطبيقه اختيار نموذج تسعير خيارعند  في الحسبان ،في التعامل
ً  –تُمارس ، واتالخيار عمرونھاية  كتساباالقابلة للممارسة خالل الفترة بين تاريخ  – عادةً  –تكون و طويلة،  – غالبا
 ولكثير منللخيارات.  – تاريخ المنحفي  –ھذه العوامل عند تقدير القيمة العادلة  أن تؤخذ في الحسبانينبغي مبكراً. 

الممارسة قبل  باحتمالالتي ال تسمح  الحسابية، ميرتُن – سكولز – بالكطريقة المنشآت، قد يحول ھذا دون استخدام 
 باحتمالال تسمح  –أيضا  –وھي آثار الممارسة المبكرة المتوقعة.  –بشكل كاف  – الخيار وقد ال تعكس عمرنھاية 

الخيار. وبالرغم من ذلك، قد ال تنطبق العوامل  عمراألخرى على مدي  النموذجختلف التقلب المتوقع ومدخالت يقد ه أن
خالل فترة زمنية  أن تُمارسالتعاقدية القصيرة نسبيا، أو التي يجب  األعمارذات  خيارات السھمعلى ة أعاله ُمحددال

 ھي نفسھاتكون قيمة  الحسابية ميرتُن – سكولز – بالكطريقة نتج تقد  ،. وفي ھذه الحاالتكتسابااليخ قصيرة بعد تار
–  ً   أكثر مرونة. خيار نموذج تسعيركما ل – تقريبا

  العوامل التالية: – حد أدنىك – في الحسبان الخيارتأخذ جميع نماذج تسعير           6ب

  و سعر ممارسة الخيار؛  )أ(

 و الخيار؛ عمر  )ب(

 و ؛المعنيةالسعر الحالي لألسھم   )ج(
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 و التقلب المتوقع لسعر السھم؛  )د(

  و )؛مناسبا ذلك عندما يكون(األسھم توزيعات األرباح المتوقعة على (ھـ)        

  .الخيار لعمر المخاطر من الخالي الفائدة معدل        )و(

على قدر من المعرفة  ،مشاركون في السوقسيأخذھا التي كان  األخرىالعوامل  –أيضاً  –يجب األخذ في الحسبان          7ب
من  تُستبعدعادة المنح التي إ ومزايا كتساباال شروطالسعر (باستثناء  وضع الحسبان عند في ،والرغبة في التعامل

  ). 22–19قياس القيمة العادلة وفقا للفقرات 

 كتساباال فترةخالل  مثالً ة (ُمحددفترات  خالل منوح لموظفم سھممارسه خيار مُ  – عادةً  –ال يمكن  المثال،سبيل  على         8ب
كان  إذا أن يؤخذ ھذا العامل في الحسبانيجب وألوراق المالية). ل الجھات التنظيميةة من قبل ُمحددأو خالل فترات 

وبالرغم  .عمرهأن الخيار يمكن أن يُمارس في أي وقت خالل  – بخالف ذلك –طبق سيفترض نموذج تسعير الخيار المُ 
 عمرفي نھاية  –فقط  –يمكن ممارستھا  التي خياراتاليُقوم والذي  خيارتستخدم المنشأة نموذج تسعير  عندمامن ذلك، 
 الخيارات), عمر(أو فترات أخرى خالل  كتساباال خالل فترة علي ممارستھا لقدرةاعدم ل تعديل يُتطلب فال الخيارات,

  ال يمكن ممارستھا خالل تلك الفترات. نظراً ألن النموذج يفترض أن الخيارات

ً آخر مشترك الممارسة المبكرة للخيار عامالً  يُعد احتمال بالمثل،          9ب  بسببللموظف، على سبيل المثال،  خيارات السھمل ا
 وقفعند  ُمكتسبةالموظف أن يمارس جميع الخيارات ال على يجبه أن بسببقابل للتحويل بحرية، أو  غيرأن الخيار 

  .21ب–16في الفقرات ب توقشالتوظيف. ويجب أن تؤخذ في الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة، كما نُ 

على قدر من المعرفة والرغبة في مشارك في السوق  سيأخذھالم يكن  ال يجوز أن تُؤخذ في الحسبان العوامل التي       10ب
 خيارات السھمعند تقدير القيمة العادلة ل أخرى)أداة حقوق ملكية  (أوخيار سھم لسعر  وضع عند في الحسبان التعامل

العوامل التي  ال تُعدالممنوحة لموظفين،  خيارات السھمالمثال، لعلى سبيل  .الممنوحة )اخرى ملكيةأدوات حقوق  (أو
في  مشارك قبل كان سيُوضع منمالئمة لتقدير السعر الذي – فقط –من منظور الموظف الفرد  الخيارتؤثر في قيمة 

   .التعاملعلى قدر من المعرفة والرغبة في  السوق
  

  مدخالت نماذج تسعير الخيار      

 ستنعكسعليھا، يكون الھدف ھو االقتراب من التوقعات التي  وتوزيعات األرباحعند تقدير التقلب المتوقع لألسھم المعنية       11ب
، الموظف خيارات سھمللخيار. وبالمثل، عند تقدير آثار الممارسة المبكرة ل تفاوضي ُمبادلةأو سعر  في سعر سوق حالي

معلومات مفصلة عن سلوك يمكنه الوصول ليكون الھدف ھو االقتراب من التوقعات التي سيطورھا طرف خارجي 
  . تاريخ المنحمعلومات متاحة في  على أساسممارسة الموظفين 

ً  –من الُمرجح        12ب التقلب المستقبلي، وتوزيعات األرباح وسلوك  حولمعقولة التوقعات من الھناك نطاق يكون أن  – غالبا
 حدوثالاحتمالية بمبلغ داخل النطاق كل ترجيح  من خاللقيمة متوقعة،  أن تُحسب ينبغي وفي ھذه الحالة،الممارسة. 
  .المرتبطة به

 – بشكل معقول –المستقبل يختلف  أن توقعيُ  وتُعدل عندما، الخبرةإلى  – بشكل عام – المستقبل حولالتوقعات تستند         13ب
ً ضعيف مؤشراً  تُعدعدلة التاريخية غير المُ  الخبرةأن  العوامل القابلة للتحديد تبينعن الماضي. وفي بعض الظروف، قد   ا

–  ً  بشكل واضح –المختلفة  العمل اثنان من خطوط منشأةإذا كان لدى ال. على سبيل المثال، المستقبلية للخبرة – نسبيا
التي األفضل  ةالتقلب التاريخي المعلوم يُعدمن اآلخر، فقد ال  –بشكل جوھري  – أقل خطراً  الذي كان ذلك تستبعدو –

  للمستقبل. عليھا توقعات معقولة تؤسس

ً – الُمدرجةفي ظروف أخرى، قد ال تكون المعلومات التاريخية متاحة. على سبيل المثال، سيكون للمنشأة          14ب  – حديثا
 –والُمدرجة  الُمدرجةالمنشآت غير  وقشتنُ ن وجد، من البيانات التاريخية عن التقلب في سعر سھمھا. وقد إالقليل، 

 ً   أدناه.  بشكل أوسع – حديثا

على  – ببساطة –تقديرات التقلب، وسلوك الممارسة وتوزيعات األرباح  تؤسس ال ينبغي للمنشأة أنباختصار،         15ب
 بالخبرة –بشكل معقول  – تنبؤً السابقة  الخبرةأن تكون  الذي يتوقع فيه لمدىامعلومات تاريخية بدون األخذ في الحسبان 

  المستقبلية.
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  الممارسة المبكرة المتوقعة

ً  – يمارس الموظفون        16ب  لموظفا خيارات سھمتكون  المثال،سبيل  على ألسباب متنوعة. ،مبكراً  خيارات السھم – غالبا
ً  –الموظفين  ويدفع ھذاللتحويل.  ةغير قابل – عادةً  –  نظراً  مبكرا، السھم الخاصة بھمخيارات  إلى ممارسة – غالبا

ال يستمرون في الوظيفة الموظفون الذين  –أيضاً  –يُطالب . مركزھم صفيةلطريقة الوحيدة للموظفين لتاألن تلك ھي 
ويتسبب ھذا العامل  .خيارات السھم تُصادر وإال قصيرة،خالل فترة زمنيه  ُمكتسبةخيارات  ةأي اأن يمارسوب – عادةً  –
 بغضالمبكرة مارسة مالمسببة للالعوامل األخرى من و الموظف.سھم لخيارات  في الممارسة المبكرة –أيضا  –

  لثروة.لتنوع ل والحاجةالمخاطر 

ر علي نوع نموذج تسعير الخيافي الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة  أخذ من خاللھاالتي يتم تعتمد الوسائل        17ب
توقع المُ  للعمر استخدام تقديرمن خالل الحسبان الممارسة المبكرة المتوقعة في  أخذيمكن ، سبيل المثال على .طبقالمُ 
الخيار)  أن يُمارسالتاريخ الذي يتوقع فيه  إلى تاريخ المنحالزمنية من  الفترة، الموظف سھم لخيار ھو،خيار (والذي لل

 تُصاغأن  ذلك، يمكنوبدال من ). الحسابية نميرتُ  –سكولز –بالك طريقة مثالً في نموذج تسعير خيار ( مدخلعلى أنه 
على أنه التعاقدي  العمريستخدم مشابه أو نموذج  ثنائي الحد خيار نموذج تسعير ضمن لممارسة المبكرة المتوقعةا

  .مدخل

  المبكرة:عند تقدير الممارسة  تؤخذ في الحسبانالعوامل التي  تشمل        18ب

. وبالتالي، كتساباال حتى نھاية فترة خيار السھمممارسه  – ةً عاد – ال يمكن هألن نظراً ، كتساباال طول فترة  )أ(
وقد . تُكتسبوف أن الخيارات س افتراضلى إتقويم ال على الممارسة المبكرة المتوقعةآثار ستند تحديد ي
 .21–19في الفقرات  كتساباال شروطآثار وقشت نُ 

 متوسط طول الفترة التي ظلت فيھا خيارات مشابھة قائمة في الماضي.  )ب(

فين إلى ممارسة الخيارات عندما يصل سعر السھم إلى الموظ ميل الخبرة تبينسعر األسھم المعنية. قد   )ج(
 أعلى من سعر الممارسة. ُمحددمستوى 

إلى ممارسة  العليا المستوياتموظفي  ميل الخبرة تبينعلى سبيل المثال، قد ف. التنظيمالموظف داخل  مستوى  )د(
 .)21في الفقرة ب  – بشكل أوسع – (نوقشت الدنيا المستوياتموظفي  بعد الحق وقت فيالخيارات 

التقلب المتوقع لألسھم المعنية. في المتوسط، قد يميل الموظفون إلى ممارسة الخيارات على األسھم ذات (ھـ)        
  .على األسھم ذات التقلب المنخفض هأبكر منفي وقت التقلب العالي 

المتوقع  للعمر استخدام تقديرمن خالل ، يمكن أن تؤخذ آثار الممارسة المبكرة في الحسبان 17الفقرة ب يتضح منكما        19ب
الممنوحة لمجموعة من  خيارات السھمالمتوقع ل العمروعند تقدير  خيار.في نموذج تسعير  مدخلعلى أنه خيار لل

كامل المتوقع ل للعمر – بشكل مناسب –ح يمكن للمنشأة أن تؤسس ذلك التقدير على متوسط مرجفإنه الموظفين، 
المجموعة،  داخلمجموعات فرعية لموظفين  ألعمار – بشكل مناسب –مجموعة الموظفين أو على متوسط مرجح 

  أدناه). – بشكل أوسع –سلوك ممارسة الموظفين (نوقشت  حولبيانات أكثر تفصيال  على أساس

ً أن يكون  من المرجح       20ب قيمة ال تُعد نسبيا.  – سلوك ممارسة متجانس ذويفصل منحة خيار في مجموعات لموظفين  مھما
جميع  عندما تكون. على سبيل المثال، األجلفالقيمة تزيد بمعدل متناقص كلما طال  الخيار؛الخيار دالة خطية لمدة 

ذا قيمة أنه ليس  إالسنة واحدة، لر من خيار بأك يكون ذا قيمةسنتين ل اً االفتراضات األخرى متساوية، فرغم أن خيار
فردية  أعماراً  يشمل للعمر واحدالمقدرة على أساس متوسط مرجح لخيار اأن حساب قيمة  ذلك يعنيو. ضعف قيمته

عدة  فيفصل الخيارات الممنوحة وسيضخم إجمالي القيمة العادلة لخيارات السھم الممنوحة.  – بشكل كبير – مختلفة
ً  – ضيقمجموعات، لكل منھا نطاق  ذلك من ، يخفض لعمرھاالمتوسط المرجح  مشمول في من األعمار – نسبيا

  التضخيم.

خبرة المنشأة التي  تبينتنطبق اعتبارات مشابھة عند استخدام نموذج ثنائي الحد أو نموذج مشابه. على سبيل المثال، قد        21ب
لعليا إلى ا في المستويات التنفيذيين المديرين ميلالموظفين  مستوياتلجميع  – على نطاق واسع –تمنح خيارات 

موظفي  ميليحتفظ خالله موظفو اإلدارة الوسطى بخياراتھم و ذيال األجلأطول من  ألجلاالحتفاظ بخياراتھم 
الى ذلك، الموظفون  أي مجموعة أخرى. باإلضافةب بالمقارنةأبكر في فترة إلى ممارسة خياراتھم  المستويات الدنيا

بما في ذلك صاحب عملھم، دوات حقوق ملكية أل – حد أدنىك –مبلغ االحتفاظ بــ، طالبون بأو يُ  على، شجعونالذين يُ 
ن لذلك الشرط. وفي يضعاخال غيرالموظفين  الحق بعد وقت فيالخيارات  – في المتوسط –نيمارسو قد ،الخيارات

ً  –مستلمين ذوي سلوك ممارسة متجانس من ال، سينتج عن فصل الخيارات وفقا لمجموعات الحاالتتلك  تقدير  – نسبيا
  الممنوحة. خيارات السھمأكثر دقة إلجمالي القيمة العادلة ل
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  التقلب المتوقع

ستخدم في نماذج تسعير لتقلب المُ االذي يتوقع أن يتذبذب به السعر خالل الفترة. وقياس  للسعرالتقلب المتوقع ھو قياس        22ب
على السھم على مدى فترة زمنية.  – بشكل مستمر – ةالعائد، المركبالخيار ھو االنحراف المعياري السنوي لمعدالت 

ستخدمة في قابلة للمقارنة بغض النظر عن الفترة الزمنية المُ تكون سنوية  بآجال – ةً عاد – التقلبويتم التعبير عن 
  يل المثال، مشاھدات سعر يومية، أو أسبوعية، أو شھرية. ، على سبالحساب

ً قد يكون  (الذييقيس معدل العائد         23ب ً أو  موجبا وارتفاع حامل السھم من توزيعات األرباح  انتفعكم  على السھم للفترة )سالبا
  سعر السھم. (انخفاض)

 – بشكل مستمر –المركب  يتوقع خالله أن ينخفض معدل العائد السنويالتقلب السنوي المتوقع للسھم ھو النطاق الذي        24ب
%  12 قدرهمتوقع  –بشكل مستمر –مركب  . على سبيل المثال، القول بأن السھم ذو معدل عائدلوقتثلثي ا بما يقارل

 12(%  18-بين سوف يتراوح % يعنى أن احتمال أن يكون معدل العائد على السھم لسنة واحدة  30 له تقلب قدرة
وحدة عملة في بداية  100سعر السھم  وعندما يكونھو ما يقارب الثلثين.  %) 30% + 12( % 42و %) 30–% 

 100(وحدة عملة  83.53بين  توقع أن يتراوحسعر السھم في نھاية السنة سيُ فإن دفع توزيعات أرباح، السنة ولم تُ 
  ما يقارب ثلثي الزمن. ) 0.42e× وحدة عملة 100( 20.152و )0.18e–× وحدة عملة 

  

  المتوقع:عند تقدير التقلب  تُؤخذ في الحسبانالعوامل التي  تشمل        25ب

لمنشأة اأو غيرھا من أدوات حقوق ملكية ، على أسھم المنشأةالُمتاجر فيھا  خيارات السھممن  الُمقدرالتقلب   )أ(
  الدين القابل للتحويل)، إن وجدت. (مثلخيار السمات  تنطوي علىالتي  الُمتاجر فيھا

خيار أجل المتناسبة مع  – عام بشكل –فترة والتي تكون أحدث التقلب التاريخي لسعر السھم على مدى   )ب(
 .ة)لمتوقعا المبكرةلممارسة االتعاقدي للخيار وآثار  العمرفي الحسبان بقية  (أخذاالمتوقع 

ً –الُمدرجة لمنشأة دى اوقد يكون ل .عامبشكل  – شأةمنالأسھم ب تاجر فيھاالتي يُ  طول الفترة الزمنية  )ج(  – حديثا
إرشادات إضافية أدناه  وتُقدمأطول.  ألجل ُمدرجةتكون التي مشابھة المنشآت التقلب تاريخي مرتفع، مقارنة ب

ً  – الُمدرجةالمنشآت  بشأن  .حديثا

أن التقلب  تبينالتي  األخرى والعوامل، طويل األجلمتوسط ال اهالتقلب للعودة إلى متوسطه، أي مستو ميل  )د(
ً أمنشالسعر سھم  عندما يكونالمستقبلي المتوقع قد يختلف عن التقلب السابق. على سبيل المثال،   – ة متقلبا

إنه فإعادة ھيكلة رئيسة،  فاشلة أو مناقصة استحواذ بسبب من الوقت قابلة للتحديدلفترة  – بشكل غير عادي
 المتوسط التاريخي للتقلب السنوي.تلك الفترة عند حساب  تجاھليمكن 

مشاھدات السعر من فترة ألخرى. على  تتسق ينبغي أنالسعر.  ومنتظمة لمشاھداتفواصل زمنية مناسبة (ھـ)      
لھا أن  ينبغيمنشأة سعر اإلغالق لكل أسبوع أو أعلى سعر لألسبوع، ولكن ال السبيل المثال، قد تستخدم 

خرى. أيضا، ينبغي أن يتم التعبير عن األتستخدم سعر اإلغالق لبعض األسابيع وأعلى سعر لألسابيع 
  .سعر الممارسةھي لكما  نفسھا العملةبمشاھدات السعر 

ً حد –الُمدرجة المنشآت     يثا

أحدث التقلب التاريخي لسعر السھم على مدى  تأخذ في الحسبانلمنشأة أن على ا ينبغي، 25الفقرة ب من يتضحكما          26ب
ً  –الُمدرجة  أةلم يكن لدى المنش إذاالمتوقع. و خيارلا أجلمتناسبة مع  – عام بشكل –فترة والتي تكون   – حديثا

طول فترة يكون ألالتقلب التاريخي أن تحسب  – مع ذلك – ينبغي عليھاإنه معلومات كافية عن التقلب التاريخي، ف
ً نشاط المُ  ً  –. ويمكنھا لھا تاجرة متاحا التقلب التاريخي لمنشآت مشابھة متتبعة فترة قابلة  تأخذ في الحسبانأن  – أيضا

بمتوسط  وتمنح خياراتسنة واحدة فقط منذ تسجيلھا  تمالمنشأة التي قد تأخذ . على سبيل المثال، أعمارھاللمقارنة في 
 الست لمنشآت في نفس الصناعة للسنواتلقلب التاريخي نمط ومستوى الت في الحسبانمتوقع خمس سنوات  عمر

  عام. بشكل –أسھم تلك المنشآت يُتاجر بھا فيھا كانت األولى التي
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  الُمدرجةالمنشآت غير 

أدناه، تم المتوقع.  التقلبتقدير عند  تأخذھا في الحسبانمعلومات تاريخية  الُمدرجةسوف لن يكون لدى المنشأة غير           27ب
  ذلك. منبدال  ألخذھا في الحسبانبعض العوامل تحديد 

 (أوخيارات أو أسھم للموظفين  – منتظم بشكل –تصدر التي  الُمدرجةغير  المنشأةفي بعض الحاالت، قد تكون          28ب
  تلك عند تقدير التقلب المتوقع. السھم تقلبات أسعار أخذ، قد أنشأت سوقا داخلية ألسھمھا. يمكن أخرى)طراف أل

، التي تتاح الُمدرجةلمنشآت المشابھة ل الُمقدرالتقلب التاريخي أو  تأخذ في الحسبانأن  – بدال من ذلك –يمكن للمنشأة           29ب
 أن في حالعند تقدير التقلب المتوقع. سيكون ھذا مناسبا  لتستخدمهمعلومات عن سعر السھم أو سعر الخيار،  لھا

  .ُمدرجةمنشآت مشابھة  أسھمأسعار  علىقيمة أسھمھا  تؤسس المنشأة

بدال  –استخدمت أنھا ، وُمدرجةمنشآت مشابھة  أسھمأسعار  علىالمنشأة تقديرھا لقيمة أسھمھا  تؤسسلم  في حال          30ب
مع  يتسق للتقلب المتوقع منسجمايمكن للمنشأة أن تشتق تقديرا إنه منھجية تقويم أخرى لتقويم أسھمھا، ف – من ذلك

أسھمھا على أساس صافي األصول أو األرباح. ويمكنھا أن  أن تقوم لمنشأةيمكن لتلك المنھجية. على سبيل المثال، 
  التقلب المتوقع لصافي قيم األصول أو األرباح تلك.تأخذ في الحسبان 

  توزيعات األرباح المتوقعة  

الحسبان عند قياس القيمة العادلة لألسھم أو الخيارات  كان ينبغي أن تؤخذ توزيعات األرباح المتوقعة في إذايعتمد ما            31ب
  .ُمعادالت توزيع االرباحتوزيعات أرباح أو  لطرف المقابليحق لكان  إذاما  علىالممنوحة 

 عتوزي ُمعادالتاح علي األسھم المعنية أو توزيعات أرب ويحق لھمُمنح الموظفون خيارات  إذاالمثال، سبيل  على         32ب
إنه ف الممارسة،وتاريخ  تاريخ المنحبين  الممارسة)لتخفيض سعر  يتم تطبيقھاأو  يمكن أن تُدفع نقداً األرباح (والتي 

أنه ينبغي أن  يالمعنية، أدفع توزيعات أرباح علي األسھم الخيارات الممنوحة كما لو أنه سوف لن تُ  أن تُقومينبغي 
  .كون المدخل لتوزيعات األرباح المتوقعة صفراً ي

توزيعات األرباح  تعديليُتطلب فال  موظفين،لللألسھم الممنوحة  تاريخ المنحالقيمة العادلة في  تُقدرعندما  ،بالمثل        33ب
  . كتساباال مدفوعة خالل فترةاللموظف أن يستلم توزيعات األرباح ل عندما يحقالمتوقعة 

(أو قبل  كتساباال خالل فترة ُمعادالت توزيع األرباحتوزيعات أرباح أو  لموظفينل عندما ال يحقالعكس، وعلى         34ب
لحقوق في األسھم أو الخيارات في الحسبان ل تاريخ المنحتقويم في ال يأخذأن ينبغي  هنإف الخيار)،في حالة  الممارسة،
توزيعات األرباح  أن تُضمنلمنحة خيار، ينبغي  القيمة العادلة تُقدرعندما  ، أنهھذا يعنيو األرباح المتوقعة،توزيعات 

 تقويمذلك ال أن يُخفض نه ينبغيإف ،سھمالمتوقعة في تطبيق نموذج تسعير الخيار. وعندما تُقدر القيمة العادلة لمنحة 
  .االكتساب ةفتر أن تُدفع خاللبالقيمة الحالية لتوزيعات األرباح المتوقع 

النماذج  أن تُعدلمتوقع. وبالرغم من ذلك، يمكن الرباح األعائد توزيع  – عام لبشك – الخيارتستدعي نماذج تسعير           35ب
عائد. ويمكن للمنشأة أن تستخدم إما عائدھا المتوقع أو مدفوعاتھا ال – من بدالً  –الستخدام مبلغ توزيع أرباح متوقع 

نمطھا التاريخي للزيادات في  تأخذ في الحسبانينبغي عليھا أن إنه ، فھذا األخيرالمنشأة  وعندما تستخدم المتوقعة.
أن تزيد توزيعات األرباح بواقع  – بشكل عام –سياسة المنشأة  عندما تكونسبيل المثال،  على توزيعات األرباح.

3 %–  ً مبلغ توزيع أرباح ثابت طوال ھي قيمتھا المقدرة للخيار أن تكون فترض يُ ال ينبغي أن  هسنويا، فإن – تقريبا
  الخيار ما لم يكن ھناك دليل يدعم ذلك االفتراض. عمر

وينبغي  .للعموم المعلومات المتاحة إلى – عامبشكل  –توزيعات األرباح المتوقعة  حولاالفتراض  يستندينبغي أن           36ب
خطط لفعل ذلك أن تفترض عائد توزيع أرباح متوقع يساوي  وليست لديھاالمنشأة التي ال تدفع توزيعات أرباح  على

دفع في أن تبدأ  ،التي ليس لھا تاريخ في دفع توزيعات أرباح ،الناشئةبالرغم من ذلك، قد تتوقع المنشأة . صفراً 
توزيع  عائد. ويمكن لتلك المنشآت أن تستخدم متوسط موظفيھا خيارات سھمالمتوقعة ل االعمارتوزيعات أرباح خالل 

  بشكل مناسب.  – قابلة للمقارنةنظيرة ومتوسط عائد توزيع أرباح مجموعة  أرباحھا السابقة (صفر)
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  الفائدة الخالي من المخاطر معدل

ً  –المتاح  الضمنيھو العائد  – عادةً  –لمخاطر االخالي من  معدل الفائدة        37ب ذات القسيمة علي إصدارات الحكومة  – حاليا
 تقويمهالمتوقع للخيار الذي يتم  لألجل متبقي مساوٍ  بأجلللبلد التي يتم التعبير عن سعر الممارسة بعملته، و الصفرية

من وقد يكون  في الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة). التعاقدي المتبقي للخيار وأخذاً  العمر مستنداً إلى(
الظروف أن العائد  تبينل ھذه اإلصدارات الحكومية أو مث عندما ال توجد ستخدم بديل مناسب،أن يُ  الضروري
لمخاطر (على سبيل االخالي من  معدل الفائدةل ليس ممثالً  الصفرية القسيمة ذاتإصدارات الحكومة  على الضمني

 مشاركون في السوقالستخدم بديل مناسب إذا كان وينبغي أيضا أن يُ  ).الجامحالمثال، في االقتصاديات ذات التضخم 
علي اإلصدارات  الضمنيالعائد  بدال من لمخاطر باستخدام ذلك البديلاالخالي من  معدل الفائدة عادةً  سيحددون
  .تقويمهالمتوقع للخيار الذي يتم  لألجلمساو  عمر، عند تقدير القيمة العادلة لخيار له الصفرية القسيمة ذاتالحكومية 

  آثار ھيكل رأس المال

يقدم  ،وعندما تُمارس ھذه الخيارات .فيھاالُمتاجر  خيارات السھم ،المنشأةليست و ،ثالثةأطراف  – عادةً  – تحرر         38ب
ممارسه ل ليسبالتالي، و الحاليين.تلك األسھم من حملة األسھم  قتنىتُ حامل الخيار.  إلىاألسھم  ررحالطرف الم

  أثر مخفض.فيھا الُمتاجر خيارات السھم

ً أسھمفإن  ،من قبل المنشأة خيارات السھم عندما تُحرر المقابل،وفي         39ب  تلك  خيارات السھمعند ممارسه  تُصدرجديدة  ا
ً  –األسھم المعاد شراؤھا  عندما تُستخدم الجوھر،في  الُمصدرةفعال أو  الُمصدرةما إ( ُمحتفظ بھا في الو – سابقا

فإن ھذا  ،الممارسة وليس بسعر السوق الحالي في تاريخ الممارسةاألسھم ستٌصدر بسعر  أن إلى بالنظرو الخزانة).
كما عند  الممارسة عندبحيث ال يحقق حامل الخيار مكسباً كبيرا ، سعر السھم قلصقد ي الممكنالفعلي أو  التخفيض
  سعر السھم. يخفضمشابه ال  فيهتاجر يٌ خيار ممارسة

مثل عدد األسھم الجديدة التي  ،متنوعةعوامل  علىالممنوحة  خيارات السھمقيمة  على كبيرأثر لھذا  كان إذايعتمد ما          40ب
ً  –عندما . بالفعل الُمصدرةخيارات مقارنه بعدد األسھم السوف تُصدر عند ممارسه  بالفعل  –يتوقع السوق  – أيضا

تاريخ ر السھم في في سع الممكنالتخفيض  –بالفعل  – السوق قد يكون أدرجإن ف تحدث،أن منحة خيار سوف  –
  .المنح

ارسة المستقبلية ململكان أثر التخفيض الممكن  إذاما  تأخذ في الحسبانعلي المنشأة أن  ينبغيبالرغم من ذلك،              41ب
نماذج  أن تُكييف. ويمكن تاريخ المنحقدرة في المُ العادلة  الممنوحة قد يكون له تأثير على قيمتھا خيارات السھمل

  للتخفيض. الممكنتسعير الخيار لتأخذ في الحسان ھذا األثر 

  بحقوق ملكية  تُسوىالتعديالت على ترتيبات دفع على أساس السھم 
  

التي منحت بمقتضاھا أدوات حقوق  روطــوالش امــاألحكعلى ر عن أي تعديالت ــغض النظب ،27لفقرة اتتطلب           42ب
 الخدمات–حد أدنى ك – أن تثبتينبغي على المنشأة ، أنه أدوات حقوق الملكية تلك ةأو إلغاء أو تسوية منح الملكية،
حقوق الملكية  أدوات تُكتسبلم إال إذا ، بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة تاريخ المنحفي  ُمقاسة الُمتلقاة
 ذلك، إلىباإلضافة  .تاريخ المنحفي  الذي ُحددالف شرط سوق) (بخ االكتساب شرطفي استيفاء  للفشل نظراً  تلك

المنشأة أن تثبت آثار التعديالت التي تزيد إجمالي القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس السھم أو بطريقة  علىينبغي 
  .للموظف مفيدةأخرى تكون 

  :27لتطبيق متطلبات الفقرة           43ب

، الممارسة)تخفيض سعر ب مثالً القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة (من التعديل  عندما يزيد  )أ(
الممنوحة  اإلضافيةالقيمة العادلة  تُضمنعلى المنشأة أن يجب إنه ، فهوبعد التعديلقبل  – مباشرةً  – ُمقاسةال

 .كية الممنوحةعلى أنه عوض مقابل أدوات حقوق المل الُمتلقاةلخدمات مقابل ا الُمثبتفي قياس المبلغ 
داة حقوق وتلك ألعدلة الممنوحة ھي الفرق بين القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية المُ  اإلضافيةوالقيمة العادلة 

ن إ، فكتساباال خالل فترة وعندما يحدث التعديلقدر كما في تاريخ التعديل. الملكية األصلية، كالھما مُ 
الفترة  على مدى الُمتلقاةمقابل الخدمات  الُمثبتي قياس المبلغ ف تُضمن الممنوحة اإلضافيةالقيمة العادلة 

الُمستند عدلة، باإلضافة إلى المبلغ أدوات حقوق الملكية المُ  تُكتسب فيه الذيمن تاريخ التعديل حتى التاريخ 
 فترة المتبقي منعلى مدى  الذي أُثبتألدوات حقوق الملكية األصلية،  تاريخ المنحالقيمة العادلة في  إلى
 –الممنوحة  اإلضافية، تُثبت القيمة العادلة كتساباال التعديل بعد تاريخ وعندما يحدث األصلية. كتساباال

ً الموظف  عندما يكون كتساباال أو على مدى فترةمباشرةً،  خدمة قبل من الأن يكمل فترة إضافية ب ُمطالبا
  .تلكعدلة أدوات حقوق الملكية المُ  – شرط أو قيد دون –يحق له أن 
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القيمة تُضمن يجب على المنشأة أن إنه عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة، فمن التعديل  يزيدعندما بالمثل،   )ب(
مقابل  الُمثبتفي تاريخ التعديل، في قياس المبلغ  ُمقاسةالممنوحة،  اإلضافيةالعادلة ألدوات حقوق الملكية 

مع المتطلبات الواردة  يتفقبشكل  ق الملكية الممنوحة،على أنه عوض مقابل أدوات حقو الُمتلقاةالخدمات 
القيمة العادلة  تُضمن، كتساباال التعديل خالل فترة عندما يحدثعلى سبيل المثال،  أعاله. )أ(في البند 

على مدى الفترة  الُمتلقاةمقابل الخدمات  الُمثبتالممنوحة في قياس المبلغ  اإلضافيةدوات حقوق الملكية أل
 الُمستند، باإلضافة إلى المبلغ اإلضافيةأدوات حقوق الملكية  الذي تُكتسب فيهمن تاريخ التعديل حتى التاريخ 

 ، التي تُثبت على مدى بقية فترةصالألدوات حقوق الملكية الممنوحة أ في تاريخ المنح القيمة العادلة إلى
 األصلية. كتساباال

 من خالل تقليصسبيل المثال  ى، علللموظف مفيدةتكون بطريقة  كتساباال وطالمنشأة شر عندما تعدل  )ج(
سوق، الذي يُحاسب عن التغيرات الشرط  (بخالفشرط أداء  استبعادتعديل أو من خالل أو  كتساباال فترة
المعدلة عند تطبيق  كتساباال يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروطإنه ، ف)أعاله (أ)وفقا للبند  عليه

  . 21–19الفقرات  متطلبات
  

إجمالي من شروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة بطريقة تخفض  منشأة أحكام أوال عندما تعدلذلك،  عالوة على         44ب 
يجب على المنشأة إنه للموظف، ف مفيدة ليست –بخالف ذلك  –أنھا  القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس السھم، أو

كما على أنھا عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة  الُمتلقاةأن تستمر في المحاسبة عن الخدمات  – مع ذلك –
 أن يُحاسبجب يالتعديل (بخالف إلغاء بعض أو جميع أدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي  ذلك حدثيلم أنه لو 

  المثال:). على سبيل 28عنھا وفقا للفقرة 

قبل وبعد التعديل مباشرة،  ُمقاسةالممنوحة، القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  من يخفضالتعديل  كان إذا  )أ(
 في قياسالتخفيض في القيمة العادلة ويجب عليھا أن تستمر  ذلكفال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان 

القيمة العادلة  تأسيسا علىابل أدوات حقوق الملكية على أنه عوض مق الُمتلقاةمقابل الخدمات  الُمثبتالمبلغ 
 .تاريخ المنحألدوات حقوق الملكية الممنوحة في 

عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى موظف، فتجب المحاسبة عن ذلك  من يخفضالتعديل  كان إذا  )ب(
 .28التخفيض على أنه الغاء لذلك الجزء من المنحة، وفقا لمتطلبات الفقرة 

 زيادة فترة من خاللللموظف، على سبيل المثال،  مفيدةبطريقة ليست  كتساباال عدلت المنشأة شروط إذا  )ج(
تعديل أو إضافة شرط أداء (بخالف شرط السوق، الذي يُحاسب عن التغيرات فيه  من خاللأو  كتساباال

عدلة عند تطبيق متطلبات المُ  كتساباال ال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان شروطف، أعاله) (أ)وفقا للبند 
  . 21– 19الفقرات 

  
  )2009(تعديالت  على أساس السھم بين منشآت المجموعة الدفع معامالت

المالية  القوائمفي  منشآت المجموعة بينالدفع على أساس السھم معامالت ج المحاسبة عن 43–أ43تتناول الفقرات           45ب
–أ 43المتطلبات الواردة في الفقرات  تُطبقكيف  61ب –46الفقرات ب تناقشالمنفصلة أو الفردية لكل منشأة. و

ألسباب متنوعة  منشآت المجموعة بينالدفع على أساس السھم معامالت د، قد تحدث 43الفقرة  يتضح منج. كما 43
ون على المنشأة ھذه المناقشة حصرية وتفترض أنه عنما ال يكال تُعد عليه،  اعتماداً على الحقائق والظروف. بناءً 

لى إالمنشأة األم  حقوق ملكية منمساھمة  تُعدن المعاملة إستلمة السلع أو الخدمات التزام بأن تسوي المعاملة، فمُ 
  المجموعة. بين تسديدالمنشأة التابعة، بغض النظر عن أي ترتيبات 

الدفع على أساس  على معامالت –أيضاً  –رغم أن المناقشة أدناه تركز على المعامالت مع الموظفين، فإنھا تنطبق           46ب
السھم المشابھة مع موردي السلع أو الخدمات بخالف الموظفين. وقد يتطلب ترتيب بين المنشأة األم ومنشأتھا التابعة 

 تتم . ال تتناول المناقشة أدناه كيفلموظفينل أدوات حقوق الملكية توفيرمن المنشأة التابعة أن تدفع للمنشأة األم مقابل 
  .من ھذا القبيل المجموعة المحاسبة عن ترتيب للدفع بين

 المجموعة.آت ــمنش بيناس السھم ــالدفع على أسالت ــمعامفي  – عادةً  – اــتتم مواجھتھ موضوعاتة ــأربع           47ب
  ومنشأتھا التابعة.  مٍّأُ منشأة  من حيث الموضوعاتلتبسيط، تناقش األمثلة أدناه لو
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  منشأة أدوات حقوق ملكية تنطوي على دفع على أساس السھم ترتيبات
  

أدوات حقوق ملكية منشأة على  نطوية علىينبغي المحاسبة عن المعامالت التالية المُ كان  إذاما  واألول ھ الموضوع         48ب
  وفقا لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي: نقداً  تُسوىبحقوق ملكية أو على أنھا  تُسوىأنھا 

ً تمنح منشأة موظفيھا حقوق  )أ( تختار أو  أنھا ، وإما)خيارات سھم مثالً لمنشأة (في افي أدوات حقوق ملكية  ا
ً من طرف آخر، لتفي ب )خزانةأسھم  (أيكية أدوات حقوق مل بأن تشتري تكون ُمطالبة تجاه تھا التزاما
  و موظفيھا؛

أو  ذاتھا، إما من قبل المنشأة )خيارات سھم مثالً لمنشأة (افي أدوات حقوق ملكية  ايُمنح موظفو منشأة حقوق  )ب(
  من قبل حملة أسھمھا، ويوفر حملة أسھم المنشأة أدوات حقوق الملكية الالزمة.

 مقابلعوض  ، على أنھاالتي تتلقى فيھا خدمات ،الدفع على أساس السھممعامالت المنشأة أن تُحاسب عن على يجب           49ب
تكون كانت المنشأة تختار أو  إذابحقوق ملكية. وينطبق ھذا بغض النظر عما  تُسوى كأنھا تھاأدوات حقوق ملكي

ً من طرف آخر لتفي ب تلكأن تشتري أدوات حقوق الملكية ب ُمطالبة موظفيھا في ظل ترتيب الدفع على تجاه تھا التزاما
  كان: إذا عماالنظر  بغض–أيضاً  –ينطبق  وأساس السھم. وھ

أو من قبل حامل(حملة)  ذاتھالمنشأة قد ُمنحت من قبل المنشأة احقوق الموظف في أدوات حقوق ملكية   )أ(
 أو أسھمھا؛

  حملة) أسھمھا.حامل (أو من قبل  ذاتھامن قبل المنشأة  تسويتهتمت قد الدفع على أساس السھم ترتيب   )ب(

نه يقدم أدوات حقوق ملكية إالمستثمر فيھا، ف منشأتهحامل السھم التزام بتسوية المعاملة مع موظفي  ىلد عندما يكون         50ب
مجموعة  فيالمستثمر فيھا  منشأته عندما تكونبناًء عليه،  .تهأدوات حقوق ملكي – بدال من – المستثمر فيھا منشأته

 ً ً لج43لفقرة لحامل السھم نفسھا، فيجب على حامل السھم، وفقا على  التي تنطبقمتطلبات ل، أن يقيس التزامه وفقا
على  التي تنطبقفي القوائم المالية المنفصلة لحامل السھم وتلك  نقداً  تُسوىالتي الدفع على أساس السھم معامالت 
  بحقوق ملكية في القوائم المالية الموحدة لحامل السھم. تُسوىالتي الدفع على أساس السھم معامالت 

  المنشأة األم في أدوات حقوق ملكية  نطوي علىت دفع على أساس السھم ترتيبات
  

 تنطوي علىالمجموعة نفسھا  داخلبين منشأتين أو أكثر الدفع على أساس السھم بمعامالت الثاني  الموضوعتعلق ي          51ب
في أدوات حقوق  اموظفو منشأة تابعة حقوقمنح يُ المجموعة. على سبيل المثال،  منأداة حقوق ملكية منشأة أخرى 

  للمنشأة التابعة. الخدمات الُمقدمةملكية منشأتھا األم على أنھا عوض مقابل 

  الثاني بترتيبات الدفع على أساس السھم التالية: الموضوعتعلق يعليه،  بناءً           52ب

يكون على موظفي منشأتھا التابعة: ل تھاأدوات حقوق ملكيحقوقا في  – مباشربشكل  –مّ األُ منشأة تمنح ال       (أ) 
  و الملكية؛التزام بتزويد موظفي المنشأة التابعة بأدوات حقوق  التابعة)المنشأة  (وليسالمنشأة األم 

المنشأة التابعة التزام يكون على  األم:في أدوات حقوق ملكية منشأتھا  اة تابعة تمنح موظفيھا حقوقأمنش     (ب) 
   الملكية.بتزويد موظفيھا بأدوات حقوق 

  ))ا(52 ب موظفي منشآتھا التابعة (الفقرةل تھاأدوات حقوق ملكي حقوقا في تمنح مّ األُ منشأة ال
    

منشأتھا األم. بناء عليه، وفقا  أدوات حقوق ملكيةب المنشاة التابعة موظفي بأن تزودالمنشأة التابعة التزام  ىليس عل          53ب
على  التي تنطبقمن موظفيھا وفقا للمتطلبات  الُمتلقاةب، يجب على المنشأة التابعة أن تقيس الخدمات 43للفقرة 

حقوق الملكية على أنھا  ضمنمقابلة  زيادة وأن تثبتة، بحقوق ملكي تُسوىالتي الدفع على أساس السھم معامالت 
  مساھمة من المنشأة األم.

 . بناءً تھاتقديم أدوات حقوق ملكي من خاللة التابعة أالمنشأة األم التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفي المنشعلى           54ب
الدفع معامالت على  التي تنطبقوفقا للمتطلبات  ج، يجب على المنشأة األم أن تقيس التزامھا43عليه، وفقا للفقرة 
  بحقوق ملكية. تُسوىالتي على أساس السھم 
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  (ب))52ب (الفقرةمنشأتھا األم  في أدوات حقوق ملكية امنشأة تابعة تمنح موظفيھا حقوق
  

ً ألن المنشأة التابعة ال تستوفي أي نظراً             55ب يجب عليھا أن تحاسب عن إنه فب، 43من الشروط الواردة في الفقرة  ا
المنشأة  تحصل. وينطبق ھذا المتطلب بغض النظر عن كيف نقداً  تُسوىالمعاملة مع موظفيھا على أنھا معاملة 
ً التابعة على أدوات حقوق الملكية لتفي ب    موظفيھا.تجاه تھا التزاما

  
  للموظفين  تُسوى نقداً ترتيبات دفع على أساس السھم تنطوي على مدفوعات  

  
 الموظفين)لمنشأة التي تستلم السلع أو الخدمات من مورديھا (بما في ذلك على اكيف ينبغي  والثالث ھ الموضوع            56ب

بأن أي التزام  ذاتھاالمنشأة  ىعل ال يكونعندما  نقداً  تُسوىأن تحاسب عن ترتيبات الدفع على أساس السھم التي 
الترتيبات التالية التي يكون فيھا على  خذ في الحسبانالمدفوعات المطلوبة لمورديھا. على سبيل المثال، ب تقوم

ً  )ذاتھاالمنشأة األم (وليس المنشأة    المنشأة:المدفوعات النقدية المطلوبة لموظفي ب بأن تقوم التزاما

  .تھاوق ملكيسوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حق  )أ(

  سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية منشأتھا األم.  )ب(

عليه، يجب على المنشأة أن تحاسب عن  المنشأة التابعة التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفيھا. بناءً ليس على            57ب 
حقوق الملكية على أنھا مساھمة  ضمنمقابلة  زيادة وأن تثبتبحقوق ملكية،  تُسوىالمعاملة مع موظفيھا على أنھا 

ً  –من منشأتھا األم. ويجب على المنشأة التابعة أن تعيد قياس المعاملة  ألية تغييرات ناتجة عن شروط  – الحقا
في  نقداً  سوىتُ يختلف ھذا عن قياس المعاملة على أنھا و. 21–19غير سوقية لم تستوفى وفقا للفقرات  اكتساب

  القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

يجب على فإنه العوض ھو نقد، أن المنشأة األم التزام بأن تسوي المعاملة مع الموظفين، و ه ليس علىألن نظراً             58ب
الدفع على أساس معامالت على  التي تنطبقأن تقيس التزامھا وفقا للمتطلبات  الموحدة) (والمجموعةالمنشأة األم 

  ج.43الواردة في الفقرة  نقداً  تُسوىالتي السھم 

  منشآت المجموعة  نقل الموظفين بين

موظفين ألكثر من منشأة  تنطوي علىالتي  للدفع على أساس السھم المجموعةالرابع بترتيبات  الموضوعتعلق ي           59ب
موظفي منشأتھا لتھا م حقوقا في أدوات حقوق ملكياألمنشأة العلى سبيل المثال، قد تمنح ف. من المجموعةواحدة 
المنشآت التابعة  في إحدىقل موظف تقد ينوة. ُمحددخدمة مستمرة مع المجموعة لفترة  بإكمالمشروطة ، التابعة

 دون أن تتأثر حقوق الموظف في أدوات حقوق ملكية المنشأةبة ُمحددال كتساباال لى منشأة تابعة أخرى خالل فترةإ
 بأن تسويالمنشآت التابعة التزام  وعندما ال يكون علىاألم بموجب ترتيب الدفع على أساس السھم األصلي. 

بحقوق ملكية. ويجب على  تُسوىتحاسب عنھا على أنھا معاملة  فإنھاموظفيھا،  معالدفع على أساس السھم معاملة 
لى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في إع من الموظف بالرجو الُمتلقاةأن تقيس الخدمات  تابعة كل منشأة

رفت في الملحق أ، من قبل المنشأة األم كما عُ  تلكالتاريخ الذي منحت فيه أصال الحقوق في أدوات حقوق الملكية 
  كل منشأة تابعة. الموظف فيھا خدم التي كتساباال فترةمن نسبة الو

نھا إالمنشأة التابعة التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفيھا بأدوات حقوق ملكية منشأتھا األم، ف عندما ال يكون على            60ب
على أساس القيمة  الُمتلقاة. ويجب على كل منشأة تابعة أن تقيس الخدمات نقداً  تُسوىتحاسب عن المعاملة على أنھا 

الموظف كل منشأة تابعة. التي خدم فيھا  كتساباال فترةمن نسبة بألدوات حقوق الملكية  تاريخ المنحالعادلة في 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب على كل منشأة تابعة أن تثبت أي تغيير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية خالل 

  كل منشأة تابعة. فيفترة خدمة الموظف 

حق بخالف شرط سوق  اكتسابقد يفشل مثل ھذا الموظف، بعد التنقل بين منشآت المجموعة، في أن يفي بشرط             61ب
. في ھذه الحالة، نظرا ألن شرط الخدمةيترك الموظف المجموعة قبل استكمال فترة  مثالً رف في الملحق أ، كما عُ 
ً  – الُمثبتمبلغ ھو خدمة المجموعة، يجب على كل منشأة تابعة أن تعدل ال كتساباال فيما يتعلق بالخدمات  – سابقا

الحقوق في أدوات حقوق  عندما ال تُكتسب. وبالتالي، 19من الموظف وفقا للمبادئ الواردة في الفقرة  الُمتلقاة
نه إبخالف شرط سوق، ف اكتسابشرط  أن يستوفيالمنشأة األم نظرا لفشل موظف في  قبل الملكية الممنوحة من

 منفي القوائم المالية ألي منشأة  – على أساس تراكمي – من ذلك الموظف الُمتلقاةللخدمات مبلغ  يُثبتال 
  المجموعة. 
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   3 المالي للتقرير الدولي المعيار 

   األعمال تجميع
  

 الھدف
 

 التي للمعلومات للمقارنة، والقابلية االعتماد، وإمكانية المالءمة، تحسين ھو المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ھدف 1
 الدولي المعيار ھذا يضع ذلك، ولبلوغ. وآثاره األعمال تجميع عن المالية قوائمھا في التقرير معدة المنشأة توفرھا
 :كيف عن المستحوذة للمنشأة ومتطلبات مبادئ المالي للتقرير

 حصة وأي تحملھا، تم التي وااللتزامات للتحديد القابلة الُمقتناة األصول المالية، قوائمھا في وتقيس، تُثبت  )أ(
  ؛عليھا المستحوذ األعمال في مسيطرة غير

  ؛تفاضلي بسعر شراء من مكسب أو األعمال تجميع عملية ضمن الُمقتناة الشھرة وتقيس تُثبت  )ب(
 األعمال تجميع طبيعة تقويم من المالية القوائم مستخدمي لتمكن عنھا تُفصح التي المعلومات ماھية تُحدد  )ج(

.المالية وآثاره

  
  النطاق

 

المعيار الدولي للتقرير المالي على معاملة أو حدث آخر يستوفي تعريف تجميع األعمال. وال ينطبق ھذا ينطبق ھذا  2
 المعيار الدولي للتقرير المالي على:

 مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه. ترتيبنشاء إعن  المحاسبة  )أ(

يجب على المنشأة المستحوذة أن  ،حاالت. في مثل ھذه الأعماالأصل أو مجموعة أصول ال تشكل  اقتناء   )ب(
تحدد وتثبت األصول الفردية القابلة للتحديد الُمقتناة (بما في ذلك تلك األصول التي تستوفي تعريف، 

األصول غير " 38الواردة في معيار المحاسبة الدولي  األصول غير الملموسةوضوابط إثبات 
ألصول الفردية القابلة لتكلفة المجموعة  تُخصص أن")، وااللتزامات التي تم تحملھا. ويجب الملموسة
ال تنشأ عن مثل ھذه المعاملة أو والنسبية في تاريخ الشراء.  قيمھا العادلةساس أاللتزامات على لللتحديد و

  الحدث شھرة. 
  

رشادات التطبيق ذات العالقة).إ 4ب –1(توفر الفقرات ب واحدةسيطرة ل تخضع أعمالأو  منشآتتجميع   )ج(

ما ُعرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي ـــستثمارية، كاالأة ـــمنشال استحواذار على ــق متطلبات ھذا المعيـال تنطب               أ2
 الربح أو الخسارة. خالل منأن يُقاس بالقيمة العادلة  يُتطلبفي منشأة تابعة  استثمار على"، القوائم المالية الموحدة" 10

  

 أعمال تجميع عمليةتحديد 
  
ما إذا كانت معاملة أو حدث آخر ھو تجميع أعمال وذلك من خالل تطبيق التعريف الوارد  تحدد أنيجب على المنشأة                3

. في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، والذي يتطلب أن تشكل األصول الُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا أعماالً 
ول الُمقتناة أعمال، ف تكون ال وعندما أة معدة التقرير  إنهاألص ب أنيجب على المنش عن المعاملة أو الحدث  تحاس

ل.  اقتناءنه أاآلخر على  ادات إ 12ب –5توفر الفقرات بوأص أنرش وتعريف  األعمال تجميع عمليةتحديد  بش
  األعمال. 
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 طريقة االستحواذ

 
  .تطبيق طريقة االستحواذ خالل من أعمال تجميع معاملةيجب على المنشأة أن تُحاسب عن كل              4

  يتطلب تطبيق طريقة االستحواذ:             5

  ؛تحديد المنشأة المستحوذة  )أ(

  ؛تاريخ االستحواذتحديد   )ب(

وااللتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير مسيطرة في األعمال  للتحديد القابلةاألصول الُمقتناة إثبات وقياس   )ج(
  ؛المستحوذ عليھا

 شراء بسعر تفاضلي. منمكسب الإثبات وقياس الشھرة أو   )د(

 تحديد المنشأة المستحوذة 

عة على أنھا المنشأة المستحوذة. إحدى، يجب أن تُحدد أعمال تجميعلكل            6  المنشآت المجمِّ

 تكتسبالمنشأة التي  –لتحديد المنشأة المستحوذة  10رشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالياإل تُستخدم أنيجب             7
رشادات الواردة يبين تطبيق اإل العلى منشأة أخرى، أي األعمال المستحوذ عليھا. وإذا حدث تجميع أعمال ولكن  السيطرة

عة ھي المنشأة المستحوذة، ف – واضح بشكل – 10في المعيار الدولي للتقرير المالي يجب أن  إنهأي من المنشآت المجمِّ
  ذلك التحديد. إجراءفي الحسبان عند  18ب –14تؤخذ العوامل الواردة في الفقرات ب

  تحديد تاريخ االستحواذ

فيه المنشأة المستحوذة السيطرة  تكتسبخ الذي ـواذ، وھو التاريـتاريخ االستح تحدد أنوذة ـب على المنشأة المستحـيج          8
  على األعمال المستحوذ عليھا.

التاريخ الذي تحول  –بشكل عام  –فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا ھو  تكتسبالتاريخ الذي            9
 – ھاالتزاماتبالعوض، وتقتني فيه أصول األعمال المستحوذ عليھا وتتحمل فيه  –بشكل نظامي  –فيه المنشأة المستحوذة 

. هقفال أو بعدما أبكر من تاريخ اإلإحوذة السيطرة في تاريخ المنشأة المست تكتسببالرغم من ذلك، قد وقفال. أي تاريخ اإل
 تكتسبعلى أن المنشأة المستحوذة  ةمكتوب يةنص اتفاقت عندماقفال على سبيل المثال، يسبق تاريخ االستحواذ تاريخ اإل

قفال. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان تاريخ قبل تاريخ اإل فيالسيطرة على األعمال المستحوذ عليھا 
 الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ االستحواذ. جميع

األصول الُمقتناة القابلة للتحديد، وااللتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير  إثبات وقياس
  مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا

  

  مبدأ اإلثبات 

األصول الُمقتناة  –بشكل منفصل عن الشھرة  –من تاريخ االستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت  اعتباراً           10
القابلة للتحديد، وااللتزامات التي تم تحملھا، وأي حصة غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا. ويخضع إثبات 

  .12و 11تي تم تحملھا للشروط المحددة في الفقرتين وااللتزامات ال للتحديد القابلةاألصول الُمقتناة

 شروط اإلثبات 

وااللتزامات  للتحديد القابلةلإلثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة االستحواذ، يجب أن تستوفي األصول الُمقتناة  لتتأھل         11
في تاريخ االستحواذ.  "المالية القوائم وعرض إعداد 2إطارالتي تم تحملھا تعريفات األصول وااللتزامات الواردة في "

 إلنفاذفي المستقبل  تتحملھا بأنلكنھا ليست ملزمة وعلى سبيل المثال، ال تعد التكاليف التي تتوقعھا المنشأة المستحوذة، 
 إلى ھمنقلموظفي األعمال المستحوذ عليھا أو  توظيف إلنھاءخطتھا للخروج من أحد أنشطة األعمال المستحوذ عليھا أو 

التكاليف على أنھا جزء من  ھذه، ال تثبت المنشأة المستحوذة عليه وبناءً التزامات في تاريخ االستحواذ.  جديد، مكان
التكاليف في قوائمھا المالية بعد التجميع وفقا  ھذهتطبيق طريقة االستحواذ. وبدال عن ذلك، تثبت المنشأة المستحوذة 

  للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.
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 القابلةلإلثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة االستحواذ، يجب أن تكون األصول الُمقتناة  لتتأھللى ذلك، إباإلضافة            12
السابقون)  مالكھادلته المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا (أو وااللتزامات التي تم تحملھا جزًء مما تبا للتحديد

رشادات اإل تطبق أنشأة المستحوذة نمعامالت منفصلة. ويجب على الملنتيجة  تكون وأالفي معاملة تجميع األعمال 
ً أي لتحدد 53 – 51الواردة في الفقرات  جزء من المبادلة مقابل  تعدتم تحملھا  التيأو التزامات  الُمقتناةصول األ من ا

ً األعمال المستحوذ عليھا  معامالت منفصلة لتتم المحاسبة عنھا وفقاً لطبيعتھا وللمعايير لنتيجة  تُعد ت،ن وجدإ ،منھا وأيا
 الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا.

بعض األصول وااللتزامات التي لم تثبتھا األعمال  إثبات هقد ينتج عن تطبيق المنشأة المستحوذة لمبدأ اإلثبات وشروط          13
ً  –المستحوذ عليھا  في قوائمھا المالية على أنھا أصول والتزامات. على سبيل المثال، تثبت المنشأة المستحوذة  – سابقا

تثبتھا األعمال  ، والتي لمالعمالء مع العالقةأو  اختراع براءة أو، عالمة، مثل أسم للتحديد القابلةاألصول غير الملموسة 
ً  المستحوذ عليھا في قوائمھا المالية على أنھا أصول نظراً    وحملت التكاليف المتعلقة بھا لمصروف. ألنھا طورتھا داخليا

ب أنواع األصول 28–22رشادات بشأن إثبات األصول غير الملموسة. وتحدد الفقرات إ 40ب– 31بتوفر الفقرات           14
ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناءات محدودة لھا من  ينصالقابلة للتحديد وااللتزامات التي تتضمن بنوداً 

  مبدأ وشروط اإلثبات.

 أعمال تجميع عملية ضمن تحملھا تم التي اللتزاماتوا للتحديد القابلة الُمقتناة األصول تعيين أو تصنيف

للتحديد وااللتزامات  القابلةفي تاريخ االستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين األصول الُمقتناة           15
ً  لتطبق – الضرورة عند –التي تم تحملھا  دولية للتقرير المالي األخرى. ويجب على المنشأة المعايير العليھا الحقا

االقتصادية، وسياساتھا  الظروفالتعاقدية، و الشروطالتصنيفات أو التعيينات على أساس  ھذه تجري أنالمستحوذة 
  في تاريخ االستحواذ. موجودةاألخرى ذات الصلة كما ھي  الظروفالتشغيلية أو المحاسبية و

 ،أو تعين ،تصنف التيكيفية المحاسبة مختلفة اعتماداً على  علىالمعايير الدولية للتقرير المالي  تنصفي بعض الحاالت،          16
ً أو  المنشأة أصالً  بھا ً  التزاما تشمل أمثلة التصنيفات أو التعيينات التي يجب على المنشأة المستحوذة أن تجريھا و. معينا

  ما يلي: علىفي تاريخ االستحواذ، ولكنھا ال تقتصر  موجودة يھ كماذات الصلة  الظروفعلى أساس 

كأصل مالي تم  أوالتكلفة المطفأة، بقاسة بالقيمة العادلة أو مالية معينة على أنھا مُ  التزاماتتصنيف أصول و  )أ(
  ؛"الماليةاألدوات " 9اآلخر وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  الشامل الدخلقياسه بالقيمة العادلة من خالل 

  ؛9 المالي للتقرير الدولي للمعيارتعيين أداة مشتقة على أنھا أداة تحوط وفقاً   )ب(

 9فصل من العقد الذي يتضمنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ضمنة يجب أن تُ تقدير ما إذا كانت مشتقة مُ   )ج(
 المالي ذلك المصلح).حسب ما يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير ب(وھي مسألة "تصنيف" 

  :15لمبدأ الوارد في الفقرة ل استثنائيينھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على  ينص           17

 إيجارتشغيلي أو  إيجارعلى أنه إما  المؤجر ھيالمستحوذ عليھا  األعمال فيه تكون الذي اإليجارتصنيف عقد   )أ(
  ؛"اإليجارعقود " 16 المالي للتقرير الدولي للمعيارتمويلي وفقاً 

 ".عقود التأمين" 4تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي   )ب(

التعاقدية والعوامل األخرى عند بدء العقد (أو،  الشروطھذه العقود على أساس  تصنف أنيجب على المنشأة المستحوذة 
  تاريخ ذلك التعديل، والذي قد يكون تاريخ االستحواذ).غير تصنيفه، في ت بطريقةالعقد  شروطإذا تم تعديل 

 مبدأ القياس

وااللتزامات التي تم تحملھا بقيمھا العادلة في  للتحديد القابلةاألصول الُمقتناة  تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          18
 تاريخ االستحواذ.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2010في سبتمبر و. 2001في  الدولية المحاسبةإطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس معايير " تبني تم 2

  "إطار مفاھيم التقرير المالي". ـاستبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" ب
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حصص غير المسيطرة المكونات  تقيس أن، يجب على المنشأة المستحوذة في تاريخ االستحواذ أعمال تجميع عمليةلكل           19
في صافي أصول  ةتناسبي حصة في الحق حامليھا تمنححصص ملكية حالية و تُعدفي األعمال المستحوذ عليھا، والتي 

  ي حالة التصفية إما بـ:المنشأة ف

 القيمة العادلة، أو   )أ(

في المبالغ الُمثبتة لصافي األصول القابلة للتحديد في األعمال المستحوذ  ةألدوات الملكية الحالي ةالتناسبي بالحصة  )ب(
 عليھا. 

المعايير  تتطلبحصص غير المسيطرة بقيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ، ما لم للمكونات األخرى الجميع  تُقاس أنيجب 
ً الدولية للتقرير المالي أساس   .للقياسآخر  ا

ھذا المعيار الدولي للتقرير  ينصبنوداً  تتضمنأنواع األصول القابلة للتحديد وااللتزامات التي  31 –24تحدد الفقرات           20
  .القياسالمالي على استثناءات محدودة لھا من مبدأ 

  اإلثبات أو القياس مبدأياالستثناءات من 

كل  31–22اإلثبات والقياس. تحدد الفقرات  مبدأياستثناءات محدودة من  علىالمعيار الدولي للتقرير المالي  ھذا ينص          21
عن  تحاسب أناالستثناءات. ويجب على المنشأة المستحوذة  ھذهاستثناءات لھا وطبيعة  على نُصمن البنود المعينة التي 

  :التيبنود ال بعضنتج عنھا ي وف، والتي س31–22تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  خالل من ھذه البنود
 

تطبيق  خالل منأو  12و 11لى تلك الواردة في الفقرتين إ باإلضافةتطبيق شروط اإلثبات  خالل منما إ تُثبت  )أ(
 النتائج من تطبيق مبدأ اإلثبات وشروطه.خرى للتقرير المالي، مع نتائج تختلف عن األدولية المعايير المتطلبات 

  بمبلغ خالف قيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ. تُقاس     (ب) 

  االستثناء من مبدأ اإلثبات
   

  المحتملة االلتزامات

 على" االلتزام المحتمل المخصصات، وااللتزامات المحتملة، واألصول المحتملة" 37يُعرف معيار المحاسبة الدولي           22
  :أنه

حداث األبوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من  –فقط  –سوف يتأكد وجوده والتزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة   )أ(
 لسيطرة المنشأة، أو –بشكل كامل  –مؤكدة التي ال تخضع المستقبلية غير ال

 :ألنهثبت نظراً التزام حالي ينشأ عن أحداث سابقة لكن لم يُ   )ب(

لتسوية االلتزام،  يُتطلبمنافع اقتصادية سوف  على تنطويموارد  منمن غير المحتمل أن تدفقاً خارجاً  )1( 
 أو 

 

 بشكل كاف. –ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليھا  )2( 

تاريخ  من اعتباراً  تُثبتتحديد أي االلتزامات المحتملة التي  عند 37المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  تنطبقال        23
تم  الذيمحتمل التزام االل تثبت أنتاريخ االستحواذ،  من اعتباراً  المستحوذة،بدالً من ذلك، يجب على المنشأة واالستحواذ. 

ً ناشئ يكون عندما أعمال تجميع عملية ضمنتحمله  ً حاليا ً التزاما بطريقة  –عن أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة  ا
محتمل اللتزام اال، تثبت المنشأة المستحوذة 37المعيار الدولي للتقرير المالي  خالفيمكن االعتماد عليھا. وبناًء عليه، على 

 تنطوياً خارجاً لموارد من المحتمل أن تدفق يكن لمفي تاريخ االستحواذ، حتى ولو  أعمال تجميع عملية ضمنتم تحمله  الذي
لمحاسبة الالحقة عن االلتزامات ا بشأنرشادات إ 56لتسوية االلتزام. وتوفر الفقرة  يُتطلبمنافع اقتصادية سوف  على

 المحتملة. 
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  القياسواإلثبات  ياالستثناءات من كل من مبدأ
  

 الدخل  ضرائب

عن األصول الُمقتناة وااللتزامات  ينشأأصل أو التزام ضريبة مؤجلة  وتقيس تثبت أنيجب على المنشأة المستحوذة              24
  ".الدخل ضرائب" 12، وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليأعمال تجميع عملية ضمنالتي تم تحملھا 

عن اآلثار الضريبية الممكنة للفروق والترحيالت المؤقتة لألعمال المستحوذ  تحاسب أنيجب على المنشأة المستحوذة           25
 . 12واذ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي حنتيجة لالستكعليھا والتي توجد في تاريخ االستحواذ أو تنشأ 

  منافع الموظف

ً التزام وتقيس تثبت أنيجب على المنشأة المستحوذة            26 ألعمال لالموظف  منفعةوجد) يتعلق بترتيبات ن إ، (أو أصالً  ا
 ".منافع الموظف" 19المستحوذ عليھا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  أصول التعويض 

أو حالة عدم تأكد تتعلق  احتمالالمنشأة المستحوذة عن نتيجة  –تعاقدي بشكل  – أعمال تجميع عملية فيقد يعوض البائع           27
خسائر التي تزيد ال. على سبيل المثال، قد يعوض البائع المنشأة المستحوذة عن محددجزء من أصل أو التزام بأو  بجميع

التزام المنشأة المستحوذة  يزيد، بعبارة أخرى، سوف يضمن البائع أال معين احتمال عن ينشأالتزام  منعن مبلغ معين 
 تثبت أنتعويض. ويجب على المنشأة المستحوذة التحصل المنشأة المستحوذة على أصل  ،مبلغ معين. ونتيجة لذلك عن

عوض مقاساً على األساس نفسه كما البند المعوض، مع مراعاة الذي تثبت فيه البند المُ  هتعويض في الوقت نفسالأصل 
في تاريخ  ُمثبتعويض بأصل أو التزام الت يتعلق عندماالحاجة لمخصص تقويم للمبالغ غير القابلة للتحصيل. بناًء عليه، 

أصل التعويض في  تثبت أنبقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ، فإنه يجب على المنشأة المستحوذة  وُمقاساالستحواذ 
ً بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ. وألصل  قاس بالقيمة العادلة، تُضمن آثار عدم مُ التعويض التاريخ االستحواذ مقاسا

التحصيل في قياس القيمة العادلة، وال ضرورة لمخصص  إمكانيةاعتبارات  بسببالتدفقات النقدية المستقبلية  بشأنأكد الت
 عالقة). التطبيق ذات الرشادات إ 41تقويم منفصل (توفر الفقرة ب

تثنى من مُ  يكونفي بعض الظروف، قد يتعلق التعويض بأصل أو التزام           28 بيل المثال،  مبدأيس اإلثبات أو القياس. على س
تحواذ نظراً ألن قيمته العادلة غير قابلة للقياس  بطريقة  –قد يتعلق التعويض بالتزام محتمل غير ُمثبت في تاريخ االس

ل أو األ، قد يتعلق التعويض بذلك آخر وكمثالتاريخ. الفي ذلك  –يمكن االعتماد عليھا   منفعة منلتزام الذي ينتج االص
تحواذ. في ھذ الذيالموظف،  اس بخالف القيمة العادلة في تاريخ االس اً على أس يُثبت  أنالظروف، يجب  هيكون مقاس

ل التعويض  تخدمة لقياس البند الُمعوض،  ويُقاسأص ات تتفق مع تلك المس تخدام افتراض دارة مراعاة تقدير اإل معباس
ل التعويض و إلمكانية يل أص ادات إ 57. توفر الفقرة الُمعوضمبلغ التعاقدية على  حدودية أتحص أنرش بة ا بش لمحاس

  الالحقة عن أصل التعويض.
  

  المستأجر ھيالمستحوذ عليھا  األعمال فيھا تكوناإليجار التي  عقود

أصول حق االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار المحددة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير  إثباتالمستحوذة  المنشأةعلى  يجب         أ 28
تأجر. ال يتطلب من  األعمالفيھا  تكونوالتي  16المالي  تحوذ عليھا ھي المس أةالمس تحوذة  المنش  حق أصل إثباتالمس

  :لـ اإليجار عقود وإلتزامات االستخدام

 12) خالل 16ر فيھا (كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي اإليجار التي تنتھي فترة اإليجا عقود  )أ(
  أو االستحواذ،شھراً من تاريخ 

 
ل  فيھا يكوناإليجار التي  عقود  )ب( ة قيمة ذا المحدداألص  من 8ب—3ب الفقرات في محدد ھو(كما  منخفض

 ).16 المالي للتقرير الدولي المعيار
  

أةعلى  يجب      ب 28 تحوذة  المنش في  معرفة ھيإلتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية (كما  قياسالمس
تحواذ) كما لو كان عقد اإليجار المقتنى جديداً في تاريخ 16المعيار الدولي للتقرير المالي  أة. يجب على االس  المنش

تحوذة  تخدام بنفس مبلغ إلتزام عقد اإليجار  قياسالمس ل حق االس روط ليعكس يلهوتعدأص  المواتية وغير المواتية الش
  .السوق بشروط مقارنة اإليجار لعقد
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  مبدأ القياس مناالستثناءات 
  

  اقتناؤھاالحقوق الُمعاد 

األجل  الُمثبت على أنه أصل غير ملموس على أساس اقتناؤهعاد قيمة الحق المُ  تقيس أنالمستحوذة  المنشأةيجب على           29
التعاقدي المتبقي للعقد ذي العالقة بغض النظر عما إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون في الحسبان التجديدات 

  رشادات التطبيق ذات العالقة.إ 36وب 35توفر الفقرتان بوالتعاقدية الممكنة عند قياس قيمته العادلة. 

  السھم أساس على الدفع معامالت

ألعمال لبمعامالت دفع على أساس السھم  الُمتعلقةملكية اللتزام أو أداة حق اال تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          30
 السھم أساس علىألعمال المستحوذ عليھا بمعامالت دفع لمعامالت دفع على أساس السھم لحالل إالمستحوذ عليھا أو 

ً للطريقة الواردة في الل " في تاريخ السھم أساس على الدفع"2المالي  للتقريرمعيار الدولي لمنشأة المستحوذة وفقا
لسوق لمعاملة ل الُمستندلى نتيجة تلك الطريقة على أنھا "القياس إ. (يشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي االستحواذ

 ). السھمالدفع على أساس 

  حتفظ بھا للبيعاألصول المُ 

تم تصنيفه على أنه  والذي الُمقتنىمتداول ال) غير االستبعادصل (أو مجموعة األ تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          31
ً للمعيار الدولي للتقرير الماليمُ  حتفظ بھا البيع األصول غير المتداولة المُ " 5حتفظ به للبيع في تاريخ االستحواذ وفقا

ً للفقرات القيمة ب" والعمليات غير المستمرة ً منھا تكاليف البيع وفقا من ذلك المعيار الدولي  18–15العادلة مطروحا
 للتقرير المالي.

  إثبات وقياس الشھرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي

  ) أدناه:تاريخ االستحواذ، ُمقاسة على أنھا زيادة (أ) على (ب من اعتباراً يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت الشھرة          32

 مجموع:  )أ(

القيمة العادلة  –بشكل عام  –حول مقاساً وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، والذي يتطلب العوض المُ  ) 1(
  )، و37في تاريخ االستحواذ (انظر الفقرة 

قاسة وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، مبلغ أي حصص غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا مُ  ) 2(
  و

)، القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ 42و 41على مراحل (انظر الفقرتين  منجزة أعمال تجميع عملية في ) 3(
 من قبل المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ عليھا. –سابقاً  –حتفظ بھا الملكية المُ  حقوقلحصة 

قاسة وفقاً لھذا اللتزامات التي تم تحملھا، مُ لو للتحديد ألصول الُمقتناة القابلةلمبالغ في تاريخ االستحواذ الصافي      (ب) 
المعيار الدولي للتقرير المالي.

وذ عليھا (أو مالكھا السابقون) حصص ـال المستحـوذة واألعمـي تتبادل فيه المنشأة المستحـتال األعمال عـتجمي عملية يـف          33
 –ملكية فقط، قد تكون القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصص ملكية األعمال المستحوذ عليھا أكثر قابلية للقياس 

 عندمالحصص ملكية المنشأة المستحوذة.  االستحواذ تاريخ فيالقيمة العادلة ب بالمقارنة –بطريقة يمكن االعتماد عليھا 
استخدام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ بمبلغ الشھرة  تحدد أن، يجب على المنشأة المستحوذة كذلك األمر يكون

حولة. ولتحديد تاريخ االستحواذ لحصص الملكية المُ  فيلحصص ملكية األعمال المستحوذ عليھا بدالً عن القيمة العادلة 
لم يُحول فيھا عوض، يجب على المنشأة المستحوذة أن تستخدم القيمة العادلة  التي األعمال تجميع عمليةمبلغ الشھرة في 

المستحوذة في األعمال المستحوذ عليھا مكان القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ  المنشأةفي تاريخ االستحواذ لحصص 
 قة. تطبيق ذات عالالرشادات إ 49ب – 46)). وتوفر الفقرات ب1(أ)( 32حول (فقرة للعوض المُ 

  بسعر تفاضلي المشتريات

في الفقر  الواردفيه المبلغ  يزيدھو تجميع األعمال الذي وشراء بسعر تفاضلي، بال –أحياناً  –مستحوذة المنشأة ال تقوم قد          34
تلك الزيادة بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  تبقى وعندما(أ). 32المحددة في الفقرة  المبالغ مجموع عن(ب) 32
الناتج ضمن الربح أو الخسارة في تاريخ االستحواذ. ويجب أن  المكسبيجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت  إنه، ف36

 لى المنشأة المستحوذة. إالمكسب  يُنسب
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ً بيع تُعد التي األعمال تجميع مليةع فيقد يحدث الشراء بسعر تفاضلي، على سبيل المثال،          35 تصرف فيه البائع ي إجباري ا
القياس لبنود معينة نوقشت في  ستثناءات من اإلثبات أواالأن ينتج عن  –يضاً أ –. بالرغم من ذلك، يمكن الضغطتحت 

  الشراء بسعر تفاضلي.  منر مبلغ مكسب ُمثبت)ييإثبات مكسب (أو تغ 31–22الفقرات 

بشكل  –كانت قد حددت  إذاتقويم ما  تعيد أنالشراء بسعر تفاضلي، يجب على المنشأة المستحوذة  منقبل إثبات مكسب          36
أن تثبت أي أصول أو التزامات إضافية  يھاجميع األصول الُمقتناة وجميع االلتزامات التي تم تحملھا، ويجب عل –صحيح 
ستخدمة لقياس المبالغ جراءات المُ اإل تراجع أن – حينذاك –المستحوذة  المنشأةفي تلك المراجعة. كما يجب على  تُحدد

  في تاريخ االستحواذ لجميع ما يلي: تُثبتالتي يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن 

  ؛وااللتزامات التي تم تحملھا األصول الُمقتناة القابلة للتحديد  )أ(

  ؛عليھا، ان وجدتحصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ ال  )ب(

ً  –حتفظ بھا على مراحل، حصة ملكية المنشأة المستحوذة المُ  المنجز األعماللتجميع   )ج( في األعمال  –سابقا
  ؛المستحوذ عليھا

  العوض المحول.  )د(

جميع المعلومات المتاحة كما  الحسبان في األخذ –بشكل مناسب  –الھدف من المراجعة ھو ضمان أن القياسات تعكس 
  الستحواذ.في تاريخ ا

  العوض المحول 

على أنھا مجموع القيم  تُحسب أن يجببالقيمة العادلة، والتي  أعمال تجميع عملية ضمنالعوض المحول  يُقاسيجب أن           37
العادلة في تاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المنشأة المستحوذة، وااللتزامات التي تحملتھا المنشأة المستحوذة 

. (بالرغم من ذلك، يجب ةلمالك األعمال المستحوذ عليھا السابقين وحصص الملكية المصدرة من قبل المنشأة المستحوذ
حتفظ بھا من قبل موظفي مُ  بمكافآت ُمبادلتھا تملمنشأة المستحوذة لدفع على أساس السھم  مكافآت قاس أي جزء منيُ أن 

بدالً من القيمة العادلة).  30وفقاً للفقرة  األعمال تجميع عملية ضمنالعوض المحول  في ُمضمنةاألعمال المستحوذ عليھا 
العوض للعوض النقد، واألصول األخرى، وأعمال أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذة، و الممكنةوتشمل أمثلة األشكال 

. المنشآت المشتركةوحصص األعضاء في  واألذونات، وأدوات حقوق الملكية العادية أو الممتازة، والخيارات، المحتمل

يكون لھا مبالغ دفترية تختلف عن قيمھا العادلة  التيلمنشأة المستحوذة لقد يتضمن العوض المحول أصوالً أو التزامات           38
يجب على  كذلك، األمر كان إذا). ةلمنشأة المستحوذلفي تاريخ االستحواذ (على سبيل المثال، أصول غير نقدية أو أعمال 

قياس األصول أو االلتزامات الُمحولة بقيمھا العادلة كما في تاريخ االستحواذ وأن تثبت  تعيد أنالمنشأة المستحوذة 
ً  – تبقىبالرغم من ذلك، وأو الخسارة.  الربح ضمنن وجدت، إالمكاسب أو الخسائر الناتجة،  األصول أو  – أحيانا

ألن األصول أو  نظراً بيل المثال، تجميع األعمال (على س عمليةحولة ضمن المنشأة المضمومة بعد االلتزامات المُ 
تحتفظ المنشأة المستحوذة  ،بناء عليهومالكھا السابقين)،  إلى وليسإلى األعمال المستحوذ عليھا  ُحولت االلتزامات

األصول وااللتزامات بمبالغھا الدفترية قبل  ھذه تقيس أنبالسيطرة عليھا. في تلك الحالة، يجب على المنشأة المستحوذة 
ً مكسب تثبت أنوال يجوز لھا  –مباشرة  –الستحواذ تاريخ ا صول أو األ من الخسارة، أو الربح ضمن ،أو خسارة ا

  تسيطر عليھا قبل وبعد تجميع األعمال. التي االلتزامات

  العوض المحتمل 

عن ترتيب  ينتجيتضمن العوض الذي تحوله المنشأة المستحوذة في مقابل األعمال المستحوذ عليھا أي أصل أو التزام           39
القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض  تثبت أن). يجب على المنشأة المستحوذة 37عوض محتمل (انظر الفقرة 

  عمال المستحوذ عليھا. حول في مقابل األالمحتمل على أنھا جزء من العوض المُ 

 علىأو  مالي كالتزاملتعريف األداة المالية  مستوفٍ أي تعھد بدفع عوض محتمل  تصنف أنيجب على المنشأة المستحوذة          40
من معيار المحاسبة الدولي  11المالي الواردة في الفقرة  وااللتزامحقوق الملكية  أداةأنه حق ملكية على أساس تعريفات 

ً  –حول حق باسترداد عوض مُ ال تصنف أن". ويجب على المنشأة المستحوذة األدوات المالية: العرض" 32  –سابقا
 لمحاسبة الالحقة عن العوض المحتمل.ا بشأنرشادات إ 58. توفر الفقرة محددةشروط  تُستوفى عندماعلى أنه أصل 
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 معينة أنواع على االستحواذ طريقة تطبيق حول إضافية إرشادات
   األعمال تجميع من

  
  على مراحل منجزتجميع أعمال 

 –مباشرة  –ملكية  حقوقعلى أعمال مستحوذ عليھا احتفظت فيھا بحصة  ةالسيطر –أحياناً  –المنشأة المستحوذة  تكتسب         41
 35ملكية غير مسيطرة  حقوقالمنشأة أ بحصة  تحتفظ ،20×1ديسمبر  31قبل تاريخ االستحواذ. على سبيل المثال، في 

سيطرة على ال تمنحھا% في المنشأة ب، والتي 40المنشأة أ حصة إضافية تشتري% في المنشأة ب. وفي ذلك التاريخ، 
على مراحل،  منجزھذه المعاملة على أنھا تجميع أعمال  مثل إلىب. ويشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  المنشأة
 . مرحلياستحواذ ليه على أنه إشار يُ  –أيضا  –أحياناً 

 –حتفظ بھا ملكيتھا المُ  حقوققياس حصة  تعيد أنالمستحوذة  المنشأةعلى مراحل، يجب على  المنجز األعمالفي تجميع            42
 ً ن إالناتجة،  الخسارةأو  المكسب تثبت وأنفي األعمال المستحوذ عليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ  –سابقا

ثبتت أالربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، بحسب ما ھو مناسب. وقد تكون المنشأة المستحوذة قد  ضمنوجدت، 
 كان وإذافي فترات تقرير سابقة تغيرات في قيمة حصة ملكيتھا في األعمال المستحوذ عليھا ضمن الدخل الشامل األخر. 

 إذاالدخل الشامل اآلخر على األساس نفسه الذي سيكون مطلوبا  ضمن أُثبتالمبلغ الذي  يُثبت أن، يجب كذلك األمر
 حتفظ بھا سابقاً.الملكية المُ  حقوقحصة  –بشكل مباشر  –استبعدت المنشأة المستحوذة 

  دون تحويل عوض منجزتجميع أعمال  

ً  –المنشأة المستحوذة  بــتكتس            43 رة على األعمال المستحوذ عليھا دون تحويل عوض. تنطبق طريقة ــالسيط –أحيانا
  التجميعات. وتشمل مثل ھذه الظروف: ھذهاالستحواذ للمحاسبة عن تجميع األعمال على 

مستثمر حالي (المنشأة  يكتسبتعيد األعمال المستحوذ عليھا شراء عدد كاف من أسھمھا ألجل أن  أن  )أ(
 المستحوذة) السيطرة.

ً  –ة المستحوذة أألقلية والتي منعت المنشلحقوق النقض  تنقضي أن  )ب( من السيطرة على األعمال  –سابقا
 فيھا المنشأة المستحوذة بأغلبية حقوق التصويت.  تحتفظالمستحوذ عليھا التي 

ال تحول والمنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا على تجميع أعمالھما بموجب عقد فقط.  تتفق أن  )ج(
ً المنشأة المستحوذة  ملكية  حقوقحصص ب تحتفظفي مقابل السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا وال  عوضا

بموجب  المنجزفي األعمال المستحوذ عليھا، سواء في تاريخ االستحواذ أو سابقاً. وتشمل أمثلة تجميع األعمال 
  ما أو تشكيل شركة ُمدرجة مزدوجة.عقد فقط جمع اثنين من األعمال معاً في ترتيب للربط بينھ

لى مالك األعمال المستحوذ إد فقط، يجب على المنشأة المستحوذة أن تنسب ــبموجب عق المنجزع األعمال ــفي تجمي              44
عليھا مبلغ صافي أصول األعمال المستحوذ عليھا الُمثبت وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. بعبارة أخرى، تعد 

غير  ةمن قبل أطراف بخالف المنشأة المستحوذة حص بھا الُمحتفظالملكية في األعمال المستحوذ عليھا  حقوقحصص 
 حقوقتعود جميع حصص  أنكانت النتيجة ھي  ولولمالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع حتى مسيطرة في القوائم ا

 غير مسيطرة.  ةحصالالملكية في األعمال المستحوذ عليھا إلى 

  فترة القياس

 عمليةفيھا  تحدثال غير مكتملة حتى نھاية فترة التقرير التي ــة عن تجميع األعمــالمحاسبة األولي تكون دماــعن             45
 تكونمبالغ مؤقتة للبنود التي  عنفي قوائمھا المالية  بالتقرير تقوم أنيجب على المنشأة المستحوذة  إنه، فالتجميع

المبالغ  – بأثر رجعي – تعدل أنخالل فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة والمحاسبة عنھا غير مكتملة. 
 ُوجدتالحقائق والظروف التي  حولتحصل عليھا المؤقتة الُمثبتة في تاريخ االستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة المُ 

كما في ذلك التاريخ.  الُمثبتة، كانت ستؤثر على قياس المبالغ معروفة كانت لوكما في تاريخ االستحواذ والتي، 
إضافية إذا تم الحصول  التزاماتأو  أصوالً  تثبت أن –أيضاً  –لمستحوذة خالل فترة القياس، يجب على المنشأة او

، كانت ستؤدي معروفة كانت لوكما في تاريخ االستحواذ والتي،  ُوجدتحقائق وظروف  حولعلى معلومات جديدة 
األصول وااللتزامات كما في ذلك التاريخ. وتنتھي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المستحوذة  ھذهلى إثبات إ

 علمھا بمجردفي تاريخ االستحواذ، أو  ُوجدت التيحول الحقائق والظروف  لھا تسعىعلى المعلومات التي كانت 
سنة واحدة من تاريخ  عنفترة القياس  تزيد أن يجوز ال. وبالرغم من ذلك، أكثرالحصول على معلومات  إمكانيةعدم ب

 ذ. االستحوا
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 لعمليةالمبالغ المؤقتة الُمثبتة  تعدل أنفترة القياس ھي الفترة بعد تاريخ االستحواذ والتي يمكن للمنشأة المستحوذة خاللھا            46
ً المستحوذة وقت للمنشأةفترة القياس  توفر. وأعمال تجميع على المعلومات الضرورية لتحديد وقياس  لتحصل معقوالً  ا

  ما يلي كما في تاريخ االستحواذ وفقاً لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:

غير مسيطرة في األعمال المستحوذ  ةالتي تم تحملھا وأي حص وااللتزاماتاألصول الُمقتناة القابلة للتحديد   )أ(
  ؛عليھا

  ؛ستخدم في قياس الشھرة)العوض المحول مقابل األعمال المستحوذ عليھا (أو المبلغ اآلخر المُ    )ب(

سابقاً  –حتفظ بھا الملكية في األعمال المستحوذ عليھا المُ  حقوقعلى مراحل، حصة  منجزفي تجميع أعمال    )ج(
 لمنشأة المستحوذة، امن قبل  –

 ي.الشھرة أو المكسب الناتج عن شراء بسعر تفاضل  )د(

أةيجب على              47 تحوذة  المنش بان في تأخذ أنالمس لة عند تحديد ما إذا كانت المعلومات  العواملجميع  الحس ذات الص
للمبالغ المؤقتة الُمثبتة أو ما إذا كانت تلك المعلومات  تعديلنتج عنھا يتحصل عليھا بعد تاريخ االستحواذ ينبغي أن المُ 
مل  تنتج تحواذ. وتش لة  العواملعن أحداث وقعت بعد تاريخ االس ول على الذات الص تاريخ الذي تم فيه الحص

بب تطيع أن تحدد س تحوذة تس أة المس افية وما إذا كانت المنش ً المعلومات اإلض المرجح أن  منير المبالغ المؤقتة. يلتغ ا
لتعكس المعلومات  تحو بعد –حاالً  –عليھا  الُمتحص تحواذ  ُوجدتاذ الظروف التي تاريخ االس  أكثرفي تاريخ االس
ً  يكنتحصل عليھا بعد عدة أشھر. على سبيل المثال، ما لم من المعلومات المُ  الذي غير  ُمتََخلّلالالحدث  يُحدد أن ممكنا

ل، فإن بيع القيمة تحواذ بمبلغ يختلف  – حاالً  – لطرف ثالث هالعادلة ألص كل جوھري  –بعد تاريخ االس عن  –بش
 لى خطأ في المبلغ المؤقت.إشير ي أن المرجح منقاسة في ذلك التاريخ قيمته العادلة المؤقتة المُ 

زيادة أو تخفيض بااللتزام)  أوتثبت المنشأة المستحوذة زيادة (تخفيضا) في المبلغ المؤقت الُمثبت ألصل قابل للتحديد (            48
 تعديللى إ –أحياناً  –تحصل عليھا خالل فترة القياس لمعلومات الجديدة المُ بالرغم من ذلك، قد تؤدي اوفي الشھرة. 

 تدفع بأنلمبلغ المؤقت ألكثر من أصل أو التزام واحد. على سبيل المثال، قد تكون المنشأة المستحوذة تحملت التزاماً ا
تأمين  بوثيقة مشمولة ميعھاجتعويضات تتعلق بحادث في أحد مرافق األعمال المستحوذ عليھا، يكون جزء منھا أو 

القيمة  حولالمنشأة المستحوذة على معلومات جديدة خالل فترة القياس  تحصل فعندماالتزام األعمال المستحوذ عليھا. 
الشھرة الناتجة من تغيير المبلغ المؤقت الُمثبت لاللتزام ستتم  تعديلالعادلة في تاريخ االستحواذ لذلك االلتزام، فإن 

ً أو جزئياً)  مستحقة الير المبلغ المؤقت الُمثبت للمطالبة يناتجة عن تغالمقابل للشھرة  تعديل خالل منمقاصته (كليا
 التحصيل من المؤمن.

 عمليةالتعديالت على المبالغ المؤقتة كما لو أن المحاسبة عن  تثبت أنخالل فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة              49
المعلومات المقارنة  تنقح أنقد اكتملت في تاريخ االستحواذ. وبالتالي، يجب على المنشأة المستحوذة  األعمال تجميع

و االطفاء أتھالك، جراء أي تغيير في االسإعروضة في القوائم المالية حسب الحاجة، بما في ذلك للفترات السابقة المُ 
 ثار األخرى على الدخل الُمثبتة الستكمال المحاسبة األولية.اآلأو 

خطأ  لتصحح –فقط  –المحاسبة عن تجميع األعمال  تنقح أننتھاء فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة إبعد               50
  ".يرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالتغوالسياسات المحاسبية " 8وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

   األعمال تجميع معاملةتحديد ما يُعد جزًء من 

أو ترتيب آخر قبل بدء المفاوضات  قبل منقد تكون للمنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا عالقة موجودة             51
. في أي األعمال تجميع عمليةعن  منفصالً  يُعد، خالل المفاوضات، في ترتيب نلتجميع األعمال، أو أنھما قد يدخال

جزًء مما تبادلته المنشأة المستحوذة واألعمال  تُعد الأي مبالغ  تحدد أنمن الحالتين، يجب على المنشأة المستحوذة 
جزًء من المبادلة مقابل  تُعد ال، أي المبالغ التي األعمال تجميع عملية ضمنالمستحوذ عليھا (أو مالكھا السابقون) 

 –فقط  – تثبت أن ،جزء من تطبيق طريقة االستحواذك ،األعمال المستحوذ عليھا. ويجب على المنشأة المستحوذة
حول مقابل األعمال المستحوذ عليھا واألصول الُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا في المبادلة مقابل العوض المُ 

 ذاتأن تتم المحاسبة عن المعامالت المنفصلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  يجبھا. األعمال المستحوذ علي
.الصلة
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 – ئيسربشكل  –عنھا أو  وذة أو نيابةــأة المستحــم الدخول فيھا من قبل المنشتن المرجح أن تكون المعاملة التي ــم              52
وذ عليھا (أو ــلمصلحة األعمال المستح – رئيسشكل ب –لمصلحة المنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة، وليس 

طبيق طريقة ت تشملھايلي أمثلة للمعامالت المنفصلة التي ال  وما، معاملةً منفصلة. التجميعمالكھا السابقين) قبل 
  االستحواذ:

 ؛بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا قبل منتسوي عالقات موجودة  أنھا الواقعمعاملة، في   )أ(
 

  ؛معاملة تكافئ موظفي األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين عن خدمات مستقبلية  )ب(
 

تكاليف المتعلقة باستحواذ المنشأة ال دفعمعاملة تعوض األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين عن   )ج(
 المستحوذة. 

  . رشادات التطبيق ذات العالقةإ 62ب –50توفر الفقرات ب

  التكاليف المتعلقة باالستحواذ

تعاب أ. تشمل ھذه التكاليف أعمال تجميع إلحداثالتكاليف المتعلقة باالستحواذ ھي تكاليف تتحملھا المنشأة المستحوذة             53
تعاب المھنية واالستشارية األخرى، ، والمحاسبية، وأتعاب التقويم واألوالنظامية، االستشارية واألتعابالباحثين، 

نشاء قسم داخلي لعمليات االستحواذ، وتكاليف تسجيل واصدار إ، بما في ذلك تكاليف العموميةوالتكاليف اإلدارية 
ً وحقوق ملكية. ويجب  التكاليف المتعلقة باالستحواذ  عن تحاسب أنعلى المنشأة المستحوذة أوراق مالية تمثل ديونا

 تكاليف تُثبت أنتم فيھا تحمل التكاليف وتلقي الخدمات، مع استثناء واحد. يجب يعلى أنھا مصروفات في الفترات التي 
المعيار الدولي للتقرير المالي و 32صدار األوراق المالية التي تمثل ديوناً أو حقوق ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليإ

9.  

  القياس والمحاسبة الالحقة

عن األصول الُمقتناة وااللتزامات التي تم  –الحقاً  –اسب ـوذة أن تقيس وتحـى المنشأة المستحـيجب عل ،ل عامــبشك           54
وفقاً للمعاير الدولية األخرى للتقرير  أعمال تجميع عملية ضمنتحملھا أو تم تكبدھا وأدوات حقوق الملكية المصدرة 

رشادات إالمالي التي تنطبق على تلك البنود، تبعاً لطبيعتھا. وبالرغم من ذلك، يوفر ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً  –قياس والمحاسبة ال بشأن عن ما يلي من األصول الُمقتناة، وااللتزامات التي تم تحملھا أو تم تكبدھا  –الحقا

  : أعمال تجميع عملية ضمنأدوات حقوق الملكية المصدرة و

  

  اقتناؤھا؛الحقوق الُمعاد   )أ(

  ؛في تاريخ االستحواذ كماااللتزامات المحتملة الُمثبتة   )ب(

   ؛أصول التعويض  )ج(

 المحتمل. العوض  )د(

 . عالقةالتطبيق ذات الرشادات إ 63توفر الفقرة ب

   اقتناؤھاالحقوق الُمعاد 

فيه  ُمنحللعقد الذي  ةالمتبقي ةالتعاقدي الفترةالُمثبت على أنه أصل غير ملموس على مدى  اقتناؤهعاد الحق المُ  يُطفأ أنيجب           55
 الدفتري المبلغن تدرج أإلى طرف ثالث  اقتناؤهعاد الحق المُ  –الحقاً  –الحق. ويجب على المنشأة المستحوذة التي تبيع 

 البيع.  منأو الخسارة  لألصل غير الملموس عند تحديد المكسب

  االلتزامات المحتملة

االلتزام المحتمل  تقيس أن، يجب على المنشأة المستحوذة ينقضي، أو يُلغىااللتزام، أو  يُسوى أن وإلىبعد اإلثبات األولي             56
  :من أكبر بأيھما أعمال تجميع عملية ضمنالُمثبت 

 ، 37وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  سيُثبت الذي المبلغ  )أ(
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ً  –بشكل أولي  –الُمثبت  المبلغ  )ب( ً  للدخلالتراكمي  لمبلغامناسباً،  يكون عندما، منه مطروحا  لمبادئالُمثبت وفقا
 ".العمالء مع العقود من"اإليرادات  15 المالي للتقرير الدوليالمعيار 

 .9عنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  المحاسبة تمت التيال ينطبق ھذا المتطلب على العقود 

  أصول التعويض 

في تاريخ االستحواذ  أُثبتأصل التعويض الذي  تقيس أنفي نھاية كل فترة تقرير الحقة، يجب على المنشأة المستحوذة          57
عوض، مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه. وألصل التعويض الذي ال على األساس نفسه كما االلتزام أو األصل المُ 

ً  –يتم قياسه  القياس أيضا يتم على أساس تقدير اإلدارة إلمكانية تحصيل أصل التعويض.  فإنقيمته العادلة، ب –الحقا
بيعه أو بخالف ذلك عندما تُحصل األصل، أو ت –فقط  –أصل التعويض  إثبات تلغي أنويجب على المنشأة المستحوذة 

  تفقد الحق فيه. 

  العوض المحتمل

 نتيجة ،التي تثبته المنشأة المستحوذة بعد تاريخ االستحواذ ،قد تكون بعض التغيرات في القيمة العادلة للعوض المحتمل        58
في تاريخ  ُوجدتظروف التي الحقائق وال حولمعلومات إضافية حصلت عليھا المنشأة المستحوذة بعد ذلك التاريخ ل

. وبالرغم من ذلك، ال تُعد التغيرات الناتجة 49–45قياس وفقاً للفقرات الفترة  تعديالتاالستحواذ. تُعد مثل ھذه التغيرات 
محدد، أو  سھمسعر  إلىالوصول  أومستھدفة،  ارباحقياس، مثل تحقيق العن أحداث بعد تاريخ االستحواذ تعديالت فترة 

التغيرات في القيمة  عن تحاسب أنلمشروع بحث وتطوير. ويجب على المنشأة المستحوذة  ھدفةمست مرحلة إلى الوصول
  : يلي كماقياس، الفترة  تعديالتالعادلة للعوض المحتمل التي ال تُعد 

عن تسويته الالحقة  يُحاسب أن يجبملكية، و حقوقصنف على أنه قياس العوض المحتمل المُ  يُعاد أنال يجوز   )أ(
 ملكية.ضمن حقوق ال

 :الذي اآلخر المحتمل المالي العوض  )ب(

بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير  يُقاس أنيجب  ،9قع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ي )1( 
 .9وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 تقرير تاريخ كل في العادلة بالقيمة قياسه يجب ،9للتقرير المالي  ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي )2( 
 . الخسارة أو الربح فيالعادلة  القيمة في التغيرات وإثبات تاريخ،

  
  اإلفصاحات

 

 عمليةتقويم طبيعة ل منتمكن مستخدمي قوائمھا المالية  التيعن المعلومات  تفصح أنيجب على المنشأة المستحوذة            59
  ما:إواألثر المالي لھا، التي تحدث  األعمال تجميع

 أو ؛خالل فترة التقرير الحالية  )أ(

 .لإلصداربعد نھاية فترة التقرير ولكن قبل أن تُعتمد القوائم المالية   )ب(

–64عن المعلومات المحددة في الفقرات ب تفصح أن، يجب على المنشأة المستحوذة 59لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة             60
  .66ب

تقويم اآلثار المالية  منتمكن مستخدمي قوائمھا المالية  التيعن المعلومات  تفصح أنيجب على المنشأة المستحوذة            61
ة أو فترات التقرير التي حدثت في الفتر األعمال تجميع بعملياتالُمثبتة في فترة التقرير الحالية التي تتعلق  للتعديالت
  السابقة.

  .67عن المعلومات المحددة في الفقرة ب تفصح أن، يجب على المنشأة المستحوذة 61لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة              62

المحددة المطلوبة بموجب ھذا المعيار والمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي األھداف  اإلفصاحاتال تحقق  عندما          63
ضرورية  تُعدعن أية معلومات إضافية  تفصح أنالمستحوذة  المنشأةيجب على  إنه، ف61و 59في الفقرتين  الُمحددة
 األھداف.  ھذهلتحقيق 
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 تاريخ السريان والتحول

 تاريخ السريان

تجميع األعمال التي يكون تاريخ  عملياتعلى  –بأثر مستقبلي  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  يُطبق أنيجب             64
. ويسمح بالتطبيق هأو بعد 2009يوليو  1االستحواذ لھا في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية األولى التي تبدأ في 

في بداية فترة التقرير السنوية  –فقط  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  طبقيُ  أناألبكر. وبالرغم من ذلك، يجب 
، 2009يوليو  1منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل ال تطبق وعندما. هأو بعد 2007يونيو  30التي تبدأ في 

 ) في الوقت نفسه. 2008في  الُمعدل( 27معيار المحاسبة الدولي  تطبق وأنيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة  إنهف

  ]حذفت  [       أ  64
 

ضاف أو 56بو، 30و، 19الفقرات  2010صدر في مايو المُ " تحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليالل "عدّ           ب64
أو  2010يوليو  1ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق أنب. يجب على المنشأة 62أ وب62الفقرتين ب

فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. لفترة أبكر  منشأة التعديالتال تطبق وعندما. األبكربعده. ويسمح بالتطبيق 
الدولي للتقرير ھذا المعيار  – ول مرةأل –من التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة  مستقبلي بأثروينبغي أن يكون التطبيق 

  المالي.

. يجب 2010صدر في مايو المُ  "تحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليالھـ بموجب "65–أ65الفقرات  أُضيفت          ج64
. األبكرأو بعده. ويسمح بالتطبيق  2010يوليو  1ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق أنعلى المنشأة 

التعديالت على  تُطبق أنويجب فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. لفترة أبكر  منشأة التعديالتال تطبق وعندما
بتاريخ استحواذ سابق لتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير  أعمال تجميع عمليات عنأرصدة العوض المحتمل الناشئة 

 . 2008في  الُمصدرالمالي، 

  [حذفت] .          د 64

 يجب. وأ(ھـ)، والملحق 13بو، 13بو، 7الفقرات  ،2011صدر في مايو المُ  ،10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ          ھـ64
  .10ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة 

، 33و، 29و، 20الفقرات  ،2011صدر في مايو المُ  ،"قياس القيمة العادلة" 13ر المالي ل المعيار الدولي للتقريعدّ           و64
. 64والفقرة ب 49بو، 46بو، 43بو، 40بو، 22وعدل الفقرات ب أ وعدل تعريف القيمة العادلة في المحلق ،47و
  . 13ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة  يجبو

، 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار، 10للتقرير المالي  الدولي المعيارتعديالت على ال" (المنشآت االستثماريةل "عدّ          ز64
 تطبق أنأ. يجب على المنشأة 2الفقرة  وأضاف 7الفقرة  ،2012صدر في اكتوبر )، المُ 27المحاسبة الدولي  ومعيار

". المنشآت االستثمارية" لـ األبكربالتطبيق  حسمأو بعده. ويُ  2014يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في لھذه التعديالت 
المنشآت في " الُمتضمنةالتعديالت  جميع تطبق أن –أيضا  –فإنه يجب عليھا أبكر  منشأة ھذه التعديالتال تطبق وعندما

  " في الوقت نفسه.االستثمارية

  ]حذفت[         ح 64

الفقرتين  2013في ديسمبر  المصدر" 2012 – 2010السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة   التحسينات" لعدّ          ط 64
على تجميع  مستقبلي بأثرالتعديل  تطبق أنعلى المنشأة  يجب. بھاأ والعنوان المتعلق  67الفقرة  أضافو 58و 40
 التطبيق. ويجوز للمنشأة األبركبالتطبيق  يسمحبعده.  أو 2014يوليو  1 في االستحواذلھاالتي يكون تاريخ  عمالاأل

(المعدالن  37ومعيار المحاسبة الدولي  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أيضايكون قد تم  أن شرط للتعديلاألبكر 
ذلك التعديل  المنشأةطبقت  إذا). و2012 – 2010ات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة كالھما بالتحسين

  . الحقيقة تلك عن فصاحيجب عليھا اإل فإنه أبكر فترة على

 تطبق أن المنشأة على يجب(أ). 2الفقرة  2013في ديسمبر  الصادرة 2013 – 2011التحسينات السنوية دورة  لعدّ         ي 64
 وإذاھذا التاريخ.    قبلبعده. يسمح بالتطبيق  او 2014يوليو  1على الفترات التي تبدأ في  مستقبلي بأثرذلك التعديل 

  .الحقيقة تلك عن اإلفصاح عليھا فيجب أبكرالتعديل على فترة  ذلك المنشأة طبقت
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 يجب .56الفقرة  2014في مايو  المصدر" العمالء مع العقود من اإليرادات" 15المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ         ك 64
  .15ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة 

وحذف  41, ب58, 56, 53, 42, 16الفقرات  2014في يوليو  أصدر كما 9المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ          ل 64
 .  9تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنح. يجب على المنشأة 64د و64أ, 64 اتالفقر

-28وحذف الفقرات ب 42، ب32، ب17، 14الفقرات  2016الصادر في يناير  16المعيار الدولي للتقرير المالي  لدّ ع         م 64
 ھذهتطبق  أنالمنشأة  على يجبب والعناوين المتعلقة بھا. 28-أ28والعناوين المتعلقة بھا وأضاف الفقرات  30ب

 .16 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عند التعديالت

  التحول

عن  نشأت التيول وااللتزامات ـاألص دلـتُع أن الي،ـالم للتقرير الدولي ارـالمعي ھذا تطبيق ىـعل بناءً  ،وزـال يج             65
  تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. عليھا االستحواذيسبق تاريخ  التيو أعمال تجميع عمليات

 عملياتأرصدة العوض المحتمل الناشئة عن  تُعدل أنعند أول تطبيق لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال يجوز           أ  65
ھذا المعيار الدولي  –ألول مرة  –التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة  عليھا االستحواذتاريخ  يسبق والتي أعمال تجميع

المحاسبة الالحقة عن ھذه األرصدة.  عندھـ 65–ب 65الفقرات  قتُطب أن. ويجب 2008في  الُمصدرللتقرير المالي 
 تجميع عملياتلمحاسبة عن أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن ا عند ـھ65–ب 65الفقرات  تُطبقوال يجوز أن 

ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  –ألول مرة  – المنشأةتواريخ استحواذ في أو بعد التاريخ الذي طبقت فيه  لھا أعمال
تجميع  عملياتلى إ –على وجه الحصر  –يشير تجميع األعمال  ،ھـ65– ب65الفقرات  في. 2008في  الُمصدر

  . 2008في  الُمصدرتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  عليھا االستحواذتاريخ  يسبقاألعمال الذي 

يجب على المنشأة  إنهأحداث مستقبلية، ف على يتوقفتكلفة التجميع ل تعديل علىاتفاقية تجميع األعمال  تنص عندما          ب65
التعديل محتمالً ويمكن قياسه  يكون عندمامبلغ ذلك التعديل في تكلفة التجميع في تاريخ االستحواذ  تُضمن أنالمستحوذة 

 بطريقة يمكن االعتماد عليھا. –

. على المستقبلية األحداثمتوقفة على واحد أو أكثر من  تكونلتكلفة التجميع  بتعديالتتسمح اتفاقية تجميع أعمال قد          ج65
، يةالمستقبل الفتراتفي  تحقيقه أو يهربح تتم المحافظة علالسبيل المثال، قد يكون التعديل متوقفاً على مستوى معين من 

تقدير مبلغ أي من مثل ھذا  – عادةً  – المحتمل. يكون من يهالمحافظة عل تتمصدرة أو سعر سوق لألدوات المالية المُ 
مكانية االعتماد على المعلومات، حتى بإ المساسعن معاملة التجميع دون  –بشكل أولي  –تعديل في وقت المحاسبة ال

 أنيجب   –وفقاً لذلك  – إنهفالتقدير،  يُنقح أن يلزمحداث المستقبلية أو األ تقع ال وعندمابعض عدم التأكد.  بوجودولو 
  تكلفة تجميع األعمال.  تُعدل

في تكلفة التجميع  يُضمن المثل ھذا التعديل، فإن ذلك التعديل  علىاتفاقية تجميع أعمال  تنصوبالرغم من ذلك، عندما            د65
بشكل يمكن االعتماد  –غير محتمل أو ال يمكن قياسه  يكون عندماعن التجميع  –بشكل أولي  –وقت المحاسبة  في

ً  –ذلك التعديل  يصبح عندماعليه. و اإلضافي  العوضفإن  –بشكل يمكن االعتماد عليه  –محتمال ويمكن قياسه  – الحقا
  على أنه تعديل لتكلفة التجميع. يُعالج أنيجب 

في قيمة  االنخفاضللبائع على أنه تعويض عن  ةالحق بدفعة بالقيامالمنشأة المستحوذة  تُطالب قدفي بعض الظروف،         ھـ65
 المنشأةصدرة، أو االلتزامات التي تُكبدت أو التي تم تحملھا من قبل المُ  الملكية حقوقو أدوات أ، الُمقدمةاألصول 

، على سبيل المثال، عندما تضمن الحال ھو ھذا يكون مقابل السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا. فيالمستحوذة 
أنھا جزء من تكلفة تجميع األعمال،  علىالمنشأة المستحوذة سعر السوق ألدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الُمصدرة 

. في مثل ھذه حددة أصالً التكلفة المُ  الستعادةأدوات حقوق ملكية أو أدوات دين إضافية  تصدر بأنطالبة وتكون مُ 
القيمة العادلة  مقاصة ستتم فإنهزيادة في تكلفة تجميع األعمال. وفي حالة أدوات حقوق الملكية،  ثبتتُ الحاالت، ال 

بشكل أولي. وفي حالة أدوات  –صدرة أدوات حقوق الملكية المُ  إلى المنسوبةاإلضافية بانخفاض مساو في القيمة  للدفعة
  صدار األولي.أو زيادة في الخصم على اإل لدفعة اإلضافية على أنھا تخفيض في العالوةا تُعد ،الدين

أو أكثر من  ةولديھا واحد 3بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبقمنشأة، مثل المنشأة المشتركة، التي لم ال يجب على            66
التحول الواردة في  مقتضيات تطبق أنالتي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طريقة الشراء،  األعمال تجميع عمليات

  .69ب –68الفقرتين ب
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  الدخل  ضرائب

ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، يجب على  يُطبق أنفيھا تاريخ االستحواذ قبل  يكونالتي  األعمال تجميع لمعامالت            67
المعيار الدولي  ھذا بموجب الُمعدل ،12من معيار المحاسبة الدولي  68متطلبات الفقرة  تطبق أنالمستحوذة  المنشأة

 تجميع عملياتالمحاسبة عن  تعدل أن، أنه ال يجوز للمنشأة المستحوذة ھذا ويعنيبأثر مستقبلي.  –للتقرير المالي 
 يُطبق الذيتاريخ الفي أصول الضريبة المؤجلة. وبالرغم من ذلك، من  –سابقاً  –لتغييرات الُمثبتة لالسابقة  األعمال

التغيرات في أصول الضريبة المؤجلة  تثبت أنلمعيار الدولي للتقرير المالي، يجب على المنشأة المستحوذة ھذا ا فيه
 ذلك).  12يتطلب معيار المحاسبة الدولي عندماخارج الربح أو الخسارة،  ،الُمثبتة على أنھا تعديل للربح أو الخسارة (أو

  

 9 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى اإلشارة

المعيار الدولي  إلى إشارة أي إنف ،9ولكنھا لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  المعيار ھذا المنشأة طبقت ذاإ        أ 67
  .39 الدولي المحاسبة معيار إلى إشارة أنھايجب قراءتھا على  9للتقرير المالي 

  

 )2004( 3 سحب المعيار الدولي للتقرير المالي

  
  .2004في  الُمصدر" تجميع األعمال" 3 يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي            68
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  أ الملحق
 الُمعرفة المصطلحات

.المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزًء الملحق ھذا يُعد

 . أعمال تجميع عملية ضمن عليھا السيطرة المستحوذة المنشأة تكتسب التي األعمال أو العمل  عليھا المستحوذ األعمال

  . عليھا المستحوذ األعمال على السيطرة تكتسب التي المنشأة  المستحوذة المنشأة

  .عليھا المستحوذ األعمال على السيطرة المستحوذة المنشأة فيه تكتسب الذي التاريخ ھو  االستحواذ تاريخ

 عائد توفير لغرض وتُدار تُباشر ألن قابلة تكون التي واألصول االنشطة من متكاملة منظومة  األعمال
 – مباشر بشكل – اخرى اقتصادية منافع أو منخفضة تكاليف أو أرباح، توزيعات شكل في

  .المشاركين أو األعضاء أو اآلخرين، المالك أو للمستثمرين

 .األعمال من أكثر أو واحدة على السيطرة مستحوذة منشأة فيه تكتسب آخر حدث أو معاملة  األعمال تجميع
ً  – إليھا يشار التي والمعامالت  بين اندماجات" أو" حقيقية اندماجات" أنھا على – أحيانا

ً  – ھي" متكافئين طرفين  ھذا في المصطلح ذلك يُستخدم كما أعمال تجميع عمليات – أيضا
  .المالي للتقرير الدولي المعيار

 إلى ملكية حقوق حصص أو إضافية أصوال تقدم بأن المستحوذة المنشأة على التزام ھو عادة،  المحتمل العوض
 على السيطرة مقابل المبادلة من جزء أنه على عليھا المستحوذ لألعمال السابقين المالك
ً  تستوفى أو محددة مستقبلية أحداث تقع عندما عليھا المستحوذ األعمال  وبالرغم. ُمحددة شروطا

ً  – المستحوذة المنشأة المحتمل العوض يمنح قد ذلك، من  عوض استرداد في الحق – أيضا
ً  – محول   . ُمحددة شروط تُستوفى عندما  – سابقا

 بالمعنى – الملكية حقوق حصص تُستخدم المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا ألغراض  الملكية حقوق حصص
 العضو أو المالك، وحصص لمستثمر المملوكة المنشآت في الملكية حصص لتعني – الواسع

  .المشتركة المنشآت في المشارك أو

 نظامية معاملة في التزام لتحويل سيُدفع أو أصل لبيع سيُستلم الذي السعر ھي العادلة القيمة  العادلة القيمة
 .)13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر. (القياس تاريخ في السوق في المشاركين بين

 ،أعمال تجميع عملية ضمن مقتناة أخرى أصول عن ناشئة مستقبلية اقتصادية منافع يمثل أصل  الشھرة
 .منفصل بشكل – تُثبت وال – فردي بشكل – تُحدد ال والتي

  :إما يكون عندما للتحديد قابال األصل يكون  للتحديد قابل

 يحول، أو يُباع وأن منھا، يُجتزأ أو المنشأة عن يُفصل أن قابل أنه أي لالنفصال، قابالً   )أ(
 أو أصل أو عالقة، ذي عقد مع أو منفرد بشكل إما ُمبادلته، تتم أو يُؤجر، أو يرخص أو

 أو ال، أم ذلك عمل تنوي المنشأة كانت إذا عما النظر بغض للتحديد، قابل التزام
ً   )ب(  الحقوق ھذه كانت إذا عما النظر بغض أخرى، نظامية حقوق أو تعاقدية حقوق عن ناشئا

 .أخرى والتزامات حقوق عن أو المنشأة عن لالنفصال قابلة أو للتحويل قابلة

 . مادي وجود له وليس للتحديد قابل نقدي غير أصل  الملموس غير األصل

 تكاليف أو أرباح، توزيعات تقدم التي لمستثمر، المملوكة المنشأة بخالف المنشأة، ھي  مشتركة منشأة
 المشاركين أو أعضائھا أو ،لمالكھا – مباشر بشكل – اخرى اقتصادية منافع أو منخفضة

 – التعاونية والمنشأة االئتمان واتحاد التأمينالمشترك، منشأة تُعد المثال، سبيل على. فيھا
.مشتركة منشآت – جميعھا

 .االم المنشأة إلى – مباشر غير أو مباشر بشكل – تعود ال تابعة منشأة في الملكية حقوق  المسيطرة غير الحصة

 – الواسع بالمعنى – المالك مصطلح يُستخدم المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا ألغراض  المالك
 أو األعضاء أو ومالك لمستثمر، المملوكة المنشآت في الملكية حقوق حصص حاملي ليشمل

 .المشتركة المنشآت في المشاركين
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  ب الملحق
التطبيق إرشادات

 المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد

   واحدةللمنشآت الخاضعة لسيطرة  األعمال تجميع عمليات
  (ج))2(تطبيق الفقرة 

 

. واحدةسيطرة ل الخاضعة األعمالأو  للمنشآت األعمال تجميع عمليةينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على  ال        1ب
ھو تجميع أعمال تكون فيه جميع  واحدة سيطرةل خاضعة أعمالمنشآت أو  على ينطويتجميع األعمال الذي  إن

 –على حد سواء  –لطرف أو األطراف نفسھا ا لسيطرة –في نھاية األمر  – خاضعةالمنشآت أو األعمال المتجمعة 
  .عابرة ليستقبل وبعد تجميع األعمال، وتلك السيطرة 

 –مجتمعين  –فراد أنھا تسيطر على منشأة عندما، وكنتيجة لترتيبات تعاقدية، تكون لديھم مجموعة من األ تُعديجب أن          2ب
تجميع األعمال  يقع. وبناًء عليه، أنشطتھامنافع من العلى  للحصولتحكم في سياساتھا المالية والتشغيلية للسلطة ال

ي عندما يكون لدى نفس مجموعة االفراد، نتيجة لترتيبات تعاقدية، سلطة خارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المال
عة، كي تحصل على منافع من  جماعية نھائية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لكل منشأة من المنشآت المجمِّ

   .عابرة ليست، وتلك السيطرة أنشطتھا

ً  – يتصرفونفراد قبل مجموعة من األ منو أمن قبل فرد  للسيطرةمنشأة  تخضعقد           3ب بموجب ترتيب تعاقدي، وقد  – معا
 وبناءً لمعايير الدولية للتقرير المالي. لاالفراد خاضعين لمتطلبات التقرير المالي  منمجموعة الو أال يكون ذلك الفرد 

عة عليه  تجميع ليُعد ھالموحدة نفسأنھا جزء من القوائم المالية ا علىضمن ن تُ أ، ليس من الضروري لمنشآت مجمِّ
  .واحدةسيطرة ل خاضعة منشآت على ينطوي تجميعأنه  األعمال

عة قبل وبعد ال حجم يُعد ال          4ب مالئما عند تحديد  األعمال تجميع عمليةحصص غير المسيطرة في كل من المنشآت المجمِّ
عة إتُعد حقيقة أن  البالمثل، و. ال أم واحدةسيطرة ل خاضعةمنشآت  على ينطوي التجميعما إذا كان  حدى المنشآت المجمِّ

 منشآت على ينطويتحديد ما إذا كان التجميع  عندھي منشأة تابعة تم استبعادھا من القوائم المالية الموحدة مالئمة 
  .ال أم واحدة لسيطرة خاضعة

  

 )3تحديد عملية تجميع أعمال (تطبيق الفقرة 

  

فيه منشأة مستحوذة  تكتسبمعاملة أو حدث آخر  الدولي للتقرير المالي تجميع األعمال على أنهيعرف ھذا المعيار          5ب
المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا بطرق  تكتسبكثر من األعمال. وقد أو أسيطرة على واحدة ال

  متنوعة، على سبيل المثال:

 أو ؛)أعماالً نقد أو أصول أخرى (بما في ذلك صافي األصول التي تشكل  ٌمعادالتعن طريق تحويل نقد، أو   )أ(

 أو ؛التزامات تكبدعن طريق   )ب(

  أو ؛ملكية حقوقعن طريق إصدار حصص   )ج(

  أو ؛عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض  )د(
  

 ). 43العقد فقط (انظر الفقرة  بموجبدون تحويل عوض، بما في ذلك (ھـ)      

ولكن ال تقتصر  تشملمتنوعة ألسباب قانونية، أو ضريبية أو أسباب أخرى، والتي  بطرقيمكن ھيكلة تجميع األعمال          6ب
  على ما يلي:

واحدة أو لصول األيُدمج صافي  أنأو  ،تابعة لمنشأة مستحوذة منشآهتصبح واحدة أو أكثر من األعمال  أن  )أ(
 في المنشأة المستحوذة. – نظاميبشكل  –أكثر من األعمال 

عة صافي أصولھا، أو أن يحول مالكھا حصص حقوق ملكيتھم، إلى منشأة  أن  )ب( تُحول إحدى المنشآت المجمِّ
عة  أخرى أو إلى مالكھا. مجمِّ

عة صافي أصولھا، أو يحول مالك ھذه المنشآت حصص ملكياتھم، إلى منشأة  أن  )ج( تحول جميع المنشآت المجمِّ
  أو تجميع، أو لف معاملة أنھاشار اليھا على مكونة حديثا (أحيانا ي

عة السيطرة على المنشأة المضمومة. تكتسب  )د(   مجموعة من المالك السابقين إلحدى المنشآت المجمِّ
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 )3تعريف األعمال (تطبيق الفقرة 

 
نتاج مخرجات. ورغم أن إلھا القدرة علي  يكون التيطبق على ھذه المدخالت تُ  وآلياتتتكون األعمال من مدخالت          7ب

عرف منظومة متكاملة لتتأھل على أنھا أعمال. وتُ لمخرجات  يُتطلب ال أنه إالمخرجات،  – عادةً  –لھا  يكوناألعمال 
  ألعمال كما يلي:لالعناصر الثالثة 

أو أكثر من  واحدةطبق عليه تُ نتاج، مخرجات عندما إأي مورد اقتصادي ينتج، أو له القدرة على  المدخل:  )أ(
أصول  الستخداماألصول غير المتداولة (بما في ذلك األصول غير الملموسة، أو الحقوق  أمثلته ومن. اآلليات

 أو الحقوق الضرورية الخامالمواد  استخدامغير متداولة)، والملكية الفكرية، والقدرة على الحصول على حق 
 والموظفين. 

طبق على مدخل أو مدخالت، تنتج أو قاعدة التي عندما تُ  أي نظام، أو معيار، أو بروتوكول، أو ميثاق :اآللية  )ب(
 وآلياتالتشغيلية  واآللياتاإلدارة االستراتيجية،  آليات تهأمثل ومننتاج مخرجات. إلھا القدرة على  يكونأو 

المھارات  لديھاالمنظمة التي  العاملةقوة الموثقة، ولكن يمكن أن توفر  – عادةً  – اآللياتإدارة المورد. تكون ھذه 
الضرورية التي تكون قابلة للتطبيق على  اآلليات ،تتبع القواعد والمواثيق والتي ،والخبرات الضرورية

 عادةً  –ال تكون  التيوالنظم اإلدارية األخرى  الرواتب جدولمخرجات. (المحاسبة، الفوترة،  لتنتجالمدخالت 
 مخرجات). إلنتاجستخدمة مُ  آليات –
  

طبقة على ھذه المدخالت التي توفر أو لديھا القدرة على توفير عائد المُ  واآللياتنتيجة المدخالت  المخرجات:  )ج(
لمستثمرين أو اإلى  –بشكل مباشر  –في شكل توزيعات أرباح، أو تكاليف منخفضة أو مناقع اقتصادية أخرى 

 مشاركين.العضاء أو األخرين، أو اآلمالك ال

، تتطلب المنظومة المتكاملة من األنشطة واألصول عنصرين أساسيين الُمحددةوتدار لألغراض  تُباشرن ألتكون قابلة ل         8ب
المخرجات. وبالرغم من  إلنتاجستخدم معاً ستخدم أو سوف تُ طبقة على ھذه المدخالت، والتي تُ المُ  واآللياتالمدخالت  –

 يكون عندمااألعمال،  التي استخدمھا البائع في تشغيل تلك اآللياتذلك، ال يلزم األعمال أن تدرج جميع المدخالت أو 
في السوق قادرين على االستحواذ على األعمال واالستمرار في انتاج مخرجات، على سبيل المثال، عن  المشاركون

  .بھا الخاصة وآلياتھا ااألعمال مع مدخالتھ تكاملطريق 

لمنشأة. لحسب ھيكل عمليات (أنشطة) المنشأة، بما في ذلك مرحلة نمو باعة، وحسب الصنبتتنوع طبيعة عناصر األعمال            9ب
األعمال الجديدة  ىوالمخرجات، في حين لد واآللياتأنواع مختلفة عديدة من المدخالت،  –غالباً  – الراسخة األعمال لدى

–  ً ً مخرج (منتج) واحد. أيضا لد واآللياتالقليل من المدخالت  –غالبا ً  –جميع األعمال  ىوأحيانا التزامات،  – تقريبا
  أن يكون لديھا التزام.  األعمالولكن ال يلزم 

على  ينشاء مخرجات. وإذا لم تكن، فينبغالمنظومة المتكاملة من األنشطة واألصول في مرحلة اإل دىكون لي أال يمكن        10ب
عوامل أخرى لتحديد ما إذا كانت المنظومة ھي أعمال. تشمل ھذه العوامل،  الحسبان في تأخذالمنشأة المستحوذة أن 

  ولكن ال تقتصر، على ما إذا كانت المنظومة:

 .ةخططبدأت أنشطة رئيسة مُ  قد  )أ(

 على ھذه المدخالت. تُطبق أنأخرى يمكن  وآلياتلديھا موظفون، وملكية فكرية ومدخالت   )ب(

  مخرجات. إلنتاجخطة لتسعى   )ج(

  عمالء الذين سوف يشترون المخرجات.لعلى الوصول لسوف تكون قادرة   )د(

نشاء لتتأھل ال يلزم أن تكون جميع ھذه العوامل حاضرة لمنظومة متكاملة معينة من األنشطة واألصول في مرحلة اإل 
  على أنھا أعمال. 

لى ما إذا كانت المنظومة المتكاملة إينبغي أن يستند تحديد ما إذا كانت منظومة معينة من األصول واألنشطة ھي أعمال            11ب
وتدار على أنھا أعمال من قبل مشارك في السوق. وعليه، عند تقويم ما إذا كانت منظومة معينة ھي  تُباشرن ألقابلة 

 تنويد شغل المنظومة على أنھا أعمال أو ما إذا كانت المنشأة المستحوذة يُعد ذي صلة ما إذا كان البائع ق الأعمال، 
  على أنھا أعمال.  تشغلھا أن

 ھيأن منظومة معينة من األصول واألنشطة التي توجد فيھا شھرة  يُفترض أنفي غياب دليل على العكس، يجب و          12ب
  من ذلك، ال يلزم األعمال أن تكون لديھا شھرة. وبالرغم. أعمال
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 )7و 6تحديد المنشأة المستحوذة (تطبيق الفقرتين 
 

المنشأة التي  –تحديد المنشأة المستحوذة  عند 10رشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالياإل تُستخدم أنيجب           13ب
رشادات تطبيق اإل يبينتجميع أعمال ولكن ال  عمليةحدث ت عندماالسيطرة على األعمال المستحوذ عليھا. و تكتسب

ً أي –بوضوح  – 10الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي عة  أ  إنهھي المنشأة المستحوذة، ف تُعدمن المنشآت المجمِّ
 عند القيام بذلك التحديد. 18ب –14في الحسبان العوامل الواردة في الفقرات ب يؤخذيجب أن 

المنشأة  تكونعن طريق تحويل نقد أو أصول أخرى أو بتحمل التزامات،  –بشكل رئيس  – نُفذت أعمال تجميع معاملةفي          14ب
 ھي المنشأة التي تحول النقد أو األصول األخرى أو تتحمل االلتزامات. – عادةً  –المستحوذة 

 عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكونملكية،  حقوق حصص ُمبادلةعن طريق  – رئيس بشكل – نُفذت أعمالتجميع  عمليةفي           15ب
 –تُسمى  التي األعمال تجميع عملياتذلك، في بعض  من. وبالرغم ملكيتھا حقوق حصص تصدر التيھي المنشأة  –

 27ب –19الفقرات ب توفرھي األعمال المستحوذ عليھا. و ة"، تكون المنشأة المصدرةالعكسي ات"االستحواذ –عادةً 
 األخرىالحقائق والظروف  – أيضا – الحسبان في تؤخذ أن ويجب. ةالعكسي اتلمحاسبة عن االستحواذا بشأنرشادات إ

بما في  ملكية، حقوق حصص ُمبادلة طريق عن نُفذت أعمالتجميع  عملية فيعند تحديد المنشأة المستحوذة  الصلة ذات
  ذلك:

 –تكون المنشأة المستحوذة  –تجميع األعمال  عملية بعد المضمومة المنشأة في النسبية التصويت حقوق   )أ(
عة المنشأة يھ – عادةً  حقوق التصويت في  مناألكبر  النصيب كمجموعة مالكھا يستلم أوالتي يحتفظ  المجمِّ

األكبر لحقوق التصويت، يجب  النصيبمالك تحتفظ أو تستلم ال من. عند تحديد أي مجموعة المضمومة المنشأة
أو  أذونات أوو أوجود أي ترتيبات تصويت وخيارات غير عادية أو خاصة،  الحسبان في تأخذعلى المنشأة أن 

 أوراق مالية قابلة للتحويل.

لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة  يكون ال عندمات أقلية كبيرة في المنشأة المضمومة ية تصوحص وجود  )ب(
عة المنشأة ھي –عادةً  – المستحوذة المنشأة تكون –كبيرة تصويت حصةمن المالك   مالكھا يحتفظ التي المجمِّ

 .المضمومة المنشأة في أقلية تصويت حصة بأكبر مالكھا منالمنظمة  مجموعةال أو الوحيد

عة المنشأة ھي –عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكون – تكوين كيان حاكم للمنشأة المضمومة  )ج(  لدى التي المجمِّ
 .المضمومةلمنشأة ل الحاكم الكيانالقدرة على اختيار أو تعيين أو عزل غالبية أعضاء  مالكھا

عة المنشأة ھي –عادةً  – المستحوذة المنشأة تكون –دارة عليا للمنشأة المضمومة إتكوين   )د(  تھيمن التي المجمِّ
  . المضمومةدارة المنشأة إ) على ة(السابق إدارتھا

التي تدفع  المجمِّعةھي المنشأة  – عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكون – الملكية حقوق حصص ُمبادلةشروط        (ھـ)
  لمنشأة أو المنشآت المتجمعة األخرى .لالملكية  حقوقعالوة زيادة على القيمة العادلة قبل التجميع لحصص 

عةالمنشأة  ھي –عادةً  –المستحوذة  المنشأة تكون       16ب أو  األصول،ب المثال، سبيل، على مقاسا( النسبيالتي يكون حجمھا  المجمِّ
  .األخرى لمتجمعة المنشآت أو للمنشأة همن –بشكل جوھري  –) أكبر الربح أو اإليرادات

، الحسبان في األخذأكثر من منشأتين، يجب أن يتضمن تحديد المنشأة المستحوذة  على تنطوي أعمال تجميع معاملةفي         17ب
  المتجمعة. منشآتلى الحجم النسبي للإ باإلضافةبادرت بالتجميع،  لمتجمعة منشآتأشياء أخرى، أي من ال ضمن

 تكوين بتم عندماھي المنشأة المستحوذة.  األعمالتجميع  إلحداث تكوينھا يتم التيتكون المنشأة الجديدة  أنبالضرورة  ليس          18ب
المتجمعة التي  منشآتواحدة من ال تُحدد أنيجب  ه، فإناألعمالتجميع  إلحداثمنشأة جديدة إلصدار حصص حقوق ملكية 

 –13تطبيق اإلرشادات الواردة في الفقرات ب خالل منقبل عملية تجميع األعمال على أنھا المنشأة المستحوذة  ُوجدت
أخرى أو تتحمل التزامات على أنھا عوض  أو أصوالً  اً المقابل، يمكن أن تكون المنشأة الجديدة التي تحول نقد وفي. 17ب

  ھي المنشأة المستحوذة.
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 االستحواذات العكسية

 
ً د المنشأة التي تصدر األوراق المالية (المنشأة المستحوذة دَّ حَ يحدث االستحواذ العكسي عندما تُ       19ب ) على أنھا األعمال نظاميا

أن تكون المنشأة  ويجب. 18ب –13رشادات الواردة في الفقرات بمحاسبية على أساس اإلال لألغراضالمستحوذ عليھا 
ة لكي يمحاسبال لألغراضالمنشأة المستحوذة  ھي(األعمال المستحوذ عليھا نظامياً)  تھاقتنيت حصص حقوق ملكيالتي اُ 
ً عكسي اً استحواذ معاملةلا تُعتبر ً  – ةالعكسي اتحدث االستحواذت. على سبيل المثال، ا  تشغيلمنشأة  تريدعندما  –أحيانا

حقيق ذلك، سوف ترتب المنشأة الخاصة . لتتھاخاصة أن تصبح منشأة عامة ولكنھا ال تريد أن تسجل أسھم حقوق ملكي
 تُعدملكية في المنشأة العامة. في ھذا المثال،  حقوقمقابل حصص  في تھاملكي حقوقحصص  تقتني أنلمنشأة عامة 

ً  المنشأةالمنشأة العامة ھي  المنشأة الخاصة ھي  تُعد، وتھاملكي حقوقنظراً ألنھا أصدرت حصص  المستحوذة نظاميا
ً األعمال المستحوذ  رشادات . وبالرغم من ذلك، ينتج عن تطبيق اإلتھاتم اقتناء حصص حقوق ملكي ألنهنظراً  عليھا نظاميا

  تحديد:  18ب –13الواردة في الفقرات ب
  

 لألغراض المحاسبية (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). مستحوذ عليھاالمنشأة الالمنشأة العامة على أنھا   )أ(

 لألغراض المحاسبية (المنشأة المستحوذة محاسبياً).  مستحوذةالمنشأة الالمنشأة الخاصة على أنھا   )ب(

 ً  استحواذالمحاسبة عن المعاملة على أنھا  ليتمأن تستوفي تعريف األعمال  يجب على األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا
عكسي، وتنطبق جميع مبادئ اإلثبات والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، بما في ذلك تطبيق متطلب 

  إثبات الشھرة. 

 قياس العوض المحول

ا. بدالً لمنشأة المستحوذ عليھا مقابلأي عوض  – عادةً  –في االستحواذ العكسي، ال تصدر المنشأة المستحوذة محاسبياً          20ب
لمالك المنشأة المستحوذة محاسبياً.  تھاحصص حقوق ملكي – عادةً  –من ذلك، تصدر األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً 

 حصتھاحول من قبل المنشأة المستحوذة محاسبياً مقابل تستند القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض المُ  ،وفقا لذلك
ً في األعمال المستحوذ عليھا محاس المنشأة التابعة  تصدرھا أن سيجب تالملكية التي كان حقوقلى عدد حصص إبيا

الملكية نفسھا في المنشأة المضمومة التي تنتج عن االستحواذ  حقوق ةنظامياً لتعطي مالك المنشأة األم نظامياً نسبة حص
القيمة العادلة لعدد حصص حقوق الملكية والمحسوبة بتلك الطريقة على أنھا القيمة العادلة  تُستخدم أنالعكسي. ويمكن 

 بادلة مقابل األعمال المستحوذ عليھا.حول في المُ للعوض المُ 

   الموحدة المالية القوائم وعرض إعداد
 

ً  تحتاالستحواذ العكسي  بعدعدة المُ  الموحدةالقوائم المالية  تُصدر         21ب (األعمال المستحوذ عليھا  اسم المنشأة األم نظاميا
ً ل استمرار أنھا على اإليضاحاتفي  تُوصف ولكنمحاسبياً)،   المستحوذة المنشأة( لقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا

ً  النظاميرأس المال  يُعدل أن وھو ،واحد تعديلمع  ،محاسبياً)  ليعكس – رجعي بأثر –للمنشأة المستحوذة محاسبيا
القوائم  ھذه في المعروضة المقارنةالمعلومات  – أيضا – تُعدلمحاسبياً. و عليھا المستحوذ لألعمال النظامي المال رأس

 نظامياً (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً).  األمللمنشأة  النظامي المال رأس لتعكس – رجعي بأثر – الموحدةالمالية 

ً لنظراً ألن القوائم المالية الموحدة تمثل استمرارية          22ب باستثناء ھيكل رأسمالھا، فإن  لقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا
  تعكس: القوائم المالية الموحدة

مبالغھا الدفترية قبل بقاسة مُ الُمثبتة والأصول والتزامات المنشأة التابعة نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)   )أ(
 التجميع.

قاسة وفقا لھذا المعيار مُ الُمثبتة والأصول والتزامات المنشأة األم نظامياً (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)   )ب(
 الدولي للتقرير المالي. 

 عملية قبلأرصدة األرباح المبقاة وحقوق الملكية األخرى للمنشأة التابعة نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)   )ج(
 .مالاألع تجميع
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 حقوقحدداً بإضافة حصة صدرة في القوائم المالية الموحدة مُ ملكية مُ  حقوقالمبلغ الُمثبت على أنه حصص   )د(
 تجميع عمليةقبل  – باشرةً م – الموجودةصدرة (المنشأة المستحوذة محاسبياً) لمنشأة التابعة نظامياً المُ املكية 
إلى القيمة العادلة للمنشأة األم نظامياً (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). وبالرغم من ذلك، يعكس  األعمال

لمنشأة األم نظامياً ا) ھيكل حقوق ملكية ھاصدرة ونوعالملكية المُ  حقوقھيكل الملكية (أي عدد حصص 
ً من حصص األ المنشأة(األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)، بما في ذلك ما أصدرته  ملكية  حقوقم نظاميا

ً لذلك، يُ  إلحداث ً (المنشأة المستحوذة محاسبياً) التجميع. ووفقا عدل ھيكل حقوق ملكية المنشأة التابعة نظاميا
االستحواذ ليعكس عدد أسھم المنشأة األم نظامياً (األعمال المستحوذ  يةحددة في اتفاقالمُ  الُمبادلةباستخدام نسبة 

  االستحواذ العكسي.  ضمنالمصدرة عليھا محاسبياً) 

 ملكية حقوق وحصص المبقاة لألرباح قبل التجميع الدفترية المبالغ منغير المسيطرة  للحصة التناسبيالنصيب (ھـ)    
  . 24وب 23ب الفقرات في نُوقش كمالمنشأة التابعة نظامياً األخرى (المنشأة المستحوذة محاسبياً) ا

 غير المسيطرة  ةحصال

بعض مالك األعمال المستحوذ عليھا نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً) حصص  يبادلفي االستحواذ العكسي، قد ال          23ب
ً املكية  حقوقحصص  مقابلملكيتھم  حقوق ھؤالء المالك  يُعامل(األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً).  لمنشأة األم نظاميا

 المنشأةمالك  لدى هعلى أنھم حصة غير مسيطرة في القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ العكسي. وذلك نظراً ألن
ً  المستحوذ ً املكية  حقوقالذين ال يبادلون حصص حقوق ملكيتھم مقابل حصص  ،عليھا نظاميا اھتمام  ،لمنشأة األم نظاميا

ً بنتائج وصافي أصول األ –فقط  – وليس بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة.  –عمال المستحوذ عليھا نظاميا
 هنإمحاسبية، فال لألغراضلو كانت المنشأة المستحوذة نظامياً ھي األعمال المستحوذ عليھا  حتىعلى العكس من ذلك، 

 مالك المنشأة المستحوذة نظامياً اھتمام بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة. لدى

الدفترية قبل التجميع  بمبالغھا الموحدةاألعمال المستحوذ عليھا نظامياً في القوائم المالية  التزاماتأصول و وتُثبت تُقاس         24ب
سھم األلحملة  التناسبيةالحصة  المسيطرة غير الحصةعليه، في االستحواذ العكسي تعكس  بناءً )). أ(22ب(انظر الفقرة 

ً حتى ل التجميع قبل الدفترية المبالغفي  المسيطرين غير  تُقاس عندماصافي أصول األعمال المستحوذ عليھا نظاميا
  العادلة في تاريخ االستحواذ.  بقيمتھاخرى األستحواذات االحصص غير المسيطرة في ال

  ربحية السھم

الستحواذ العكسي ھيكل حقوق ا بعد(د)، يعكس ھيكل حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة 22كما وضح في الفقرة ب         25ب
صدرة من الملكية المُ  حقوقلمنشأة المستحوذة نظامياً (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)، بما في ذلك حصص املكية 

  األعمال. قبل المنشأة المستحوذة نظامياً إلحداث تجميع

السھم) خالل الفترة التي يحدث فيھا  ربحية حساب(مقام  القائمةعند حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية           26ب
  االستحواذ العكسي:

الفترة وحتى تاريخ االستحواذ على أساس المتوسط  تلكعدد األسھم العادية القائمة من بداية  يُحسب أن يجب  )أ(
خالل الفترة  المرجح لعدد األسھم العادية القائمة لألعمال المستحوذ عليھا نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)

   ؛التجميع يةحدد في اتفاقالمُ  الُمبادلةمضروباً في معدل 

 لألسھمالعدد الفعلي  ھوالفترة  تلكاالستحواذ وحتى نھاية  عدد األسھم العادية القائمة من تاريخ يكون أن يجب  )ب(
  نظامياً (األعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). المستحوذة للمنشأةالعادية 

 بعدعروضة في القوائم المالية الموحدة ربحية السھم األساس لكل فترة مقارنة قبل تاريخ االستحواذ مُ  تُحسب أن يجب            27ب
  الستحواذ العكسي، بقسمة:ا

ً والذي يعود   )أ( سھم العادية في كل من ھذه حملة األ إلىربح أو خسارة األعمال المستحوذ عليھا نظاميا
 الفترات، على 

العادية القائمة لألعمال المستحوذ عليھا نظامياً مضروباً في معدل  األسھمالمتوسط المرجح التاريخي لعدد   )ب(
  االستحواذ. ةيحدد في اتفاقالمُ  الُمبادلة
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  )13–10والتزامات تم تحملھا معينة (تطبيق الفقرات  مقتناهإثبات أصول 
 

  [حذفت)            -28ب
  30ب
 

  األصول غير الملموسة

 – أعمال تجميع عملية ضمنتثبت األصول غير الملموسة الُمقتناة القابلة للتحديد  أنالمستحوذة  المنشأةيجب على             31ب
ما ضابط القابلية لالنفصال إ يستوفي عندماللتحديد  عد األصل غير الملموس قابالً عن الشھرة. ويُ  –بشكل منفصل 

 .النظامي – يابط التعاقدضأو ال

 األصل قابالً  يكن لم ولوقابالً للتحديد حتى  النظامي – التعاقدي الضابطيكون األصل غير الملموس الذي يستوفي              32ب
  خرى. على سبيل المثال:األتزامات لحقوق واالاللالنفصال عن األعمال المستحوذ عليھا أو عن  للتحويل أو قابالً 

 [حذفت]  )أ(

 تشغيل محطة الطاقة تلك أصالً بالترخيص  يعدتمتلك وتشغل أعمال مستحوذ عليھا محطة طاقة نووية.   )ب(
 تكن لمعن الشھرة، حتى لو  –بشكل منفصل  –النظامي لإلثبات  –غير ملموس يستوفي الضابط التعاقدي 

عن محطة الطاقة الُمقتناة. يمكن للمنشأة  –بشكل منفصل  –بيعه أو تحويله  تستطيعالمنشأة المستحوذة 
القيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة على أنھما أصل واحد  تثبت أنالمستحوذة 

 االنتاجية لھذين األصلين متشابھة.  األعمارنت ألغراض التقرير المالي إذا كا

رخصت براءة االختراع تلك آلخرين الستخدامھم  قد. وتقنيةتمتلك أعمال مستحوذ عليھا براءة اختراع   )ج(
يراد األجنبي المستقبلي. المقابل نسبة مئوية محددة من اإل فيالحصري خارج السوق المحلية، وتستلم 

لإلثبات  النظامي – التعاقدي الضابطواتفاقية الترخيص ذات العالقة  التقنيةيستوفي كل من براءة االختراع 
ً بيع أو  يمكن لمعن الشھرة حتى لو  –بشكل منفصل  – براءة االختراع واتفاقية الترخيص  ُمبادلةعمليا

  عن اآلخر.  –بشكل منفصل  –ذات العالقة 

 عليھا المستحوذ األعمالفصل عن ن يُ أل قتنى قابالً األصل غير الملموس المُ  يكونأن  لالنفصالالقابلية  ضابط يعني             33ب
 أو عالقة، ذي عقد مع أو منفرد بشكل إما ُمبادلته، تتم أو يُؤجر، أو يرخص أو يحول، أو يُباع، وأن منھا يُجتزأأو 

تبيعه، أو  أن علىحوذة قادرة أصل قابل للتحديد أو التزام. يستوفي األصل غير الملموس الذي ستكون المنشأة المست
المنشأة  تكن لملو و، حتى لالنفصالضابط القابلية  ،آخر ذي قيمة شيءترخصه أو بخالف ذلك تبادله مقابل 

القابلية  ضابطقتنى المُ  الملموس غير األصلبادلته. يستوفي أو بخالف ذلك مُ  ترخيصهبيعه أو  تنويالمستحوذة 
 لوأو ألصل من نوع مشابه، حتى  األصول مننوع الذلك لبادلة على معامالت مُ  ھناك دليالً  يكون عندما لالنفصال

فيھا. على سبيل المثال،  مشاركةالمعامالت غير متكررة وبغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستحوذة  ھذهكانت 
 تعتقد عندما. وحتى للالنفصاوبالتالي تستوفي ضابط القابلية  –بشكل متكرر  –رخص قوائم العمالء والمشتركين تُ 
ن حقيقة أن قوائم إأن قوائم عمالئھا لھا خصائص مختلفة عن قوائم العمالء األخرى، ف عليھا المستحوذمنشأة ال

. لالنفصالأن قوائم العمالء الُمقتناة تستوفى ضابط القابلية  –بشكل عام  –تعنى  –متكرر  لبشك –رخص العمالء تُ 
 عندماتجميع أعمال ضابط القابلية لالنفصال  عملية ضمنقائمة العمالء الُمقتناة لن تستوفي  سوفمن ذلك،  وبالرغم

 حولبادلة المعلومات أو االتفاقيات األخرى المنشأة من ببيع، أو تأجير أو بخالف ذلك مُ  الخصوصيةتمنع شروط 
  عمالئھا. 

منشأة العن األعمال المستحوذ عليھا أو  –بشكل فردي  – لالنفصال قابل يكون ال الذي الملموس غير األصل يستوفي           34ب
أصل قابل للتحديد أو  أو، به متعلق عقد مع بالترافق لالنفصال قابالً  يكون عندما لالنفصال القابلية ضابط المضمومة

  مثال:ال سبيل علىالتزام. 

في  المودعين مع للعالقة ةغير ملموس أصوليتعلق بھا من  مافي السوق التزامات ودائع و المشاركون يتبادل  )أ(
 مع للعالقة ملموس غير أصالً المنشأة المستحوذة أن تثبت  على ينبغي عليه، بناءً . ملحوظة يةتبادل معامالت
 عن الشھرة. –بشكل منفصل  – المودعين

 على مسجلة غير فنية خبرة استخدمت لكنھا وُموثقةسجلة األعمال المستحوذ عليھا عالمة تجارية مُ  تمتلك  )ب(
ً المالك  يكونملكية العالمة التجارية،  ولتحويلمنتج العالمة التجارية.  لتصنع اختراع براءة أنھا  – ُمطالبا

 ً ً  آخر شيء أي يحول بأن – أيضا  الُمنتجة تلك عن تمييزھا يمكن ال خدمةأو  امنتج لينتجالجديد  للمالك الزما
المنشأة  عنبراءة اختراع  أنھا على الُمسجلة غيرالخبرة الفنية  فصليجب  هالمالك السابق. ونظراً ألن قبل من

القابلية  ضابطالعالمة التجارية، فإنھا تستوفي  تُباع عندماوبيعھا  المضمومة المنشأة أوالمستحوذ عليھا 
  .لالنفصال
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  اقتناؤھاالحقوق الُمعاد 

ً  –منحته  قدكانت  الذي الحق اقتناءالمنشأة المستحوذة  تعيدقد  ،األعمال تجميع عمليةكجزء من             35ب لألعمال  –سابقا
ھذه  مثلأمثلة  ومنالمستحوذ عليھا الستخدام واحد أو أكثر من أصول المنشأة المستحوذة الُمثبتة أو غير الُمثبتة. 

المنشأة  تقنيةستخدام الق بموجب اتفاقية امتياز أو ح ةالحقوق الحق في استخدام االسم التجاري للمنشأة المستحوذ
 المنشأة تثبتهقابل للتحديد  ملموس غيرأصل  ھو اقتناؤه المعاد الحق إن. التقنيةالمستحوذة بموجب اتفاقية ترخيص 

وتوفر الفقرة  اقتناؤهقياس الحق المعاد  بشأنرشادات إ 29توفر الفقرة وعن الشھرة.  –بشكل منفصل  –المستحوذة 
  .اقتناؤه المعاد الحقلمحاسبة الالحقة عن ا بشأنرشادات إ 55

شروط معامالت السوق ل بالنسبة مواتية غير أو مواتية اقتناؤه المعادالحق  عنه ينشأ الذيشروط العقد  تكون عندما         36ب
وفر الفقرة توالمستحوذة أن تثبت مكسب أو خسارة تسوية.  المنشأةيجب على  إنهالحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة، ف

  قياس مكسب أو خسارة التسوية تلك. بشأنرشادات إ 52ب

 قابلة للتحديد  غير تكون التيالقوة العاملة الُمجَمعة والبنود األخرى 

من  اعتباراقتنى الذي يكون غير قابل للتحديد الشھرة قيمة األصل غير الملموس المُ  ضمنالمنشأة المستحوذة  تصنف            37ب
عة، والتي ھي مجموعة جمَ تاريخ االستحواذ. على سبيل المثال، قد تنسب المنشأة المستحوذة قيمة لوجود قوة عاملة مُ 

لمنشأة المستحوذة أن تستمر في تشغيل األعمال المستحوذ عليھا من تاريخ االستحواذ. ل تتيحموجودة من الموظفين 
) التي متخصصة عادةً الالمعرفة والخبرة ( –الماھرة  العاملةلقوة للفكري ال تمثل القوة العاملة الُمجَمعة رأس المال ا

بشكل  –ثبت لتُ قابل للتحديد  أصالً  تُعد اليجلبھا موظفو األعمال المستحوذ عليھا لوظائفھم. ونظراً ألن القوة العاملة 
  ھا ضمن الشھرة. ل منسوبةأية قيمة  تُصنفعن الشھرة،  –منفصل 

في تاريخ  أصول أنھا على تتأھل ال التيبنود لل منسوبة قيمة أيةالشھرة  ضمن – أيضا –المنشأة المستحوذة  تصنف            38ب
بشأنھا  المستحوذة المنشأة تتفاوض ممكنةالمنشأة المستحوذة قيمة لعقود  تنسب أن يمكنمثال، ال سبيل علىاالستحواذ. 

أصوال في تاريخ  –في حد ذاتھا  –ليست  الممكنةفي تاريخ االستحواذ. نظراً ألن ھذه العقود  محتملين جدد عمالء مع
ً  –عن الشھرة. وال ينبغي للمنشأة المستحوذة  –بشكل منفصل  –ن المنشأة المستحوذة ال تثبتھا إاالستحواذ، ف  – الحقا

ً  خارجتصنيف قيمة ھذه العقود  تعيد أن بعد تاريخ االستحواذ. وبالرغم من ذلك، ينبغي  قعتالتي  لألحداث الشھرة تبعا
قصير من تاريخ االستحواذ  وقتبعد  تقعالتي  باألحداثالحقائق والظروف المحيطة  تُقِوم أنعلى المنشأة المستحوذة 

  كان موجودا في تاريخ االستحواذ.  –بشكل منفصل  –إلثبات للتحدد ما إذا كان أصل غير ملموس قابل 

وفقاً  أعمال تجميع عملية ضمنبعد اإلثبات األولي، تحاسب المنشأة المستحوذة عن األصول غير الملموسة الُمقتناة             39ب
من  3ضح في الفقرة ". وبالرغم من ذلك، كما وُ األصول غير الملموسة" 38لنصوص معيار المحاسبة الدولي 

 بموجبالُمقتناة  الملموسة غيرالمحاسبة عن بعض األصول  تُحدد، بعد اإلثبات األولي 38معيار المحاسبة الدولي 
  خرى للتقرير المالي. األدولية المعايير ال

عن الشھرة أم ال. وبالرغم  –بشكل منفصل  –ثبت ملموس يُ الصل غير األيحدد ضابط القابلية للتحديد ما إذا كان               40ب
ستخدمة المُ  االفتراضاتملموس وال يقيد الألصل غير للقيمة العادلة قياس ا بشأنرشادات إمن ذلك، ال يقدم الضابط 

ملموس. على سبيل المثال، ستأخذ المنشأة المستحوذة في الحسبان االفتراضات الألصل غير لفي قياس القيمة العادلة 
 للعقد، المستقبلية اتتجديدالمثل توقعات  الملموس، غيرالتي سيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل 

ضابط القابلية للتحديد.  –في حد ذاتھا  – تستوفيلتجديدات أن ل يالضرور منليس وعند قياس القيمة العادلة. 
 ضمنالُمثبتة  اقتناؤھا الُمعادلحقوق للمبدأ قياس القيمة العادلة  التي تضع استثناءً  ،29(وبالرغم من ذلك، انظر الفقرة 

تحديد ما إذا كان ينبغي  بشأنرشادات إ 38من معيار المحاسبة الدولي  37و 36الفقرتين  تجميع أعمال). توفر عملية
  واحدة. حسابفي وحدة  ملموسة أواألصول غير الملموسة مع أصول أخرى غير ملموسة  جمع
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أعمال مستحوذ عليھا (تطبيق  فيغير مسيطرة  ةقياس القيمة العادلة ألصول معينة قابلة للتحديد وحص
  )19و 18الفقرتين 

 

 
  أصول بتدفقات نقدية غير مؤكدة (مخصصات التقويم)

 عملية ضمنال يجوز للمنشأة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل كما في تاريخ االستحواذ لألصول الُمقتناة             41ب
التدفقات النقدية  حولتُقاس بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ نظراً ألن آثار عدم التأكد  التيو األعمال تجميع

في قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال، نظراً ألن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يتطلب من  تُدرجالمستقبلية 
بما في ذلك القروض، بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ  التحصيل الُمقتناة، تحتالمنشأة المستحوذة أن تقيس المبالغ 
ن المنشأة المستحوذة ال تثبت مخصص تقويم منفصل للتدفقات النقدية التعاقدية إفي المحاسبة عن تجميع أعمال، ف

  .المتوقعة االئتمان لخسائرعد غير قابلة للتحصيل في ذلك التاريخ أو مخصص خسائر التي تُ 

  تأجير تشغيلية تكون فيھا األعمال المستحوذ عليھا ھي المؤجر عقود موضوعاألصول 

 تشغيليأجير ت عقد موضوعيكون  ،اختراع براءةمثل مبنى أو  ،عند قياس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألصل ما            42ب
التأجير.  عقدالمستحوذة أن تأخذ في الحسبان شروط  المنشأةيجب على  فإنهتكون فيه المنشأة المستحوذة ھي المؤجر، 

ً  المستحوذة أصالً  المنشأةال تثبت  عند  مواتية غير أو مواتيةما إالتأجير  عقدشروط  تكون عندما منفصالً  أو التزاما
  مقارنتھا مع شروط السوق.

ف عن بطريقة تختل تستخدمھا أنأو  تستخدمھا أالالمنشأة المستحوذة  تنوياألصول التي 
  السوق في اآلخرين نمشاركوال بھا سيستخدمھاالطريقة التي 

   
غير مالي  أصالً  –بشكل نشط  –تستخدم  أالالمستحوذة  المنشأة تنويالتنافسي، أو ألسباب أخرى، قد  ھاحماية مركزل             43ب

 حال ھو ھذا يكون قدمثال، ال سبيل لھعلى استخدام وأفضل ألقصىاألصل وفقاً  تستخدم أن تنوي ال قد أنھا، أو ُمقتنى
 منع خالل من – اِتِّقائِيّ  بشكل – تستخدمه أنالمنشأة المستحوذة  وتخطط ُمقتنى والتطوير للبحث ملموس غير أصل

القيمة العادلة لألصل غير المالي  تقيس أن المستحوذة المنشأة علىيجب  فإنهذلك،  ومعاآلخرين من استخدامه. 
 القياس من كل عند ة،مناسب تقويمالمشاركين في السوق وفقاً لفرضية  قبل مناستخدام له مفترضة أقصى وأفضل 

  .الحقااختبار الھبوط  ألجل االستبعاد تكاليفوعند قياس القيمة العادلة مطروحاً منھا  أولي بشكل

  حصة غير المسيطرة في أعمال مستحوذ عليھا ال

حصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ اليسمح ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأة المستحوذة أن تقيس            44ب
ً  –مستحوذة المنشأة ال تكون سوفعليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ.  القيمة العادلة  قياس على قادرة – أحيانا

التي  ھذهسھم حقوق الملكية (أي أساس سعر معلن في سوق نشط أل مسيطرة في تاريخ االستحواذ علىالحصة غير لل
ً السعر اليكون  البالرغم من ذلك، في حاالت أخرى، سوف ولمنشأة المستحوذة). اال تحتفظ بھا  في سوق  معلن متاحا

طرة حصة غير المسيلفي ھذه الحاالت، ستقيس المنشأة المستحوذة القيمة العادلة لوسھم حقوق الملكية. نشط أل
  تقويم أخرى. طرق باستخدام

 أساس على المسيطرة غير وللحصة عليھا المستحوذ األعمال في المستحوذة المنشأة لحصةقد تختلف القيم العادلة               45ب
عالوة سيطرة في القيمة العادلة لحصة المنشأة المستحوذة  تضمينالرئيس ھو  الفرقمن المرجح أن يكون و. السھم

 –أيضاً  – إليه يشار( السيطرة لعدم خصم تضمينعلى العكس،  ،سھم أوالأساس  علىفي األعمال المستحوذ عليھا 
ن وإذا كان المشارك السھم أساس على المسيطرة غير للحصة العادلة القيمة في) المسيطرة غير الحصة خصم أنهعلى 

  غير المسيطرة.  ةحصالعند تسعير  الخصم أو العالوة ھذه مثل الحسبان فييأخذون سفي السوق 
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 قياس الشھرة أو مكسب من الشراء بسعر تفاضلي

  
قياس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ 

  )33التقويم (تطبيق الفقرة  طرقعليھا باستخدام 

القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ  تحل أندون تحويل عوض، يجب على المنشأة المستحوذة  منجزفي تجميع أعمال        46ب
و مكسب أحول لتقيس الشھرة القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض المُ  محللحصتھا في األعمال المستحوذ عليھا 

  ). 34–32من الشراء بسعر تفاضلي (انظر الفقرات 

المشتركة  المنشآتتجميع  عمليات علىتطبيق طريقة االستحواذ  عنداعتبارات خاصة 
  )33(تطبيق الفقرة 

في األعمال المستحوذ عليھا  العضوعندما تتجمع منشأتان مشتركتان، قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص        47ب
أكثر من القيمة العادلة لحصص  يھايمكن االعتماد عل بطريقة قياسھا يمكن(أو القيمة العادلة لألعمال المستحوذ عليھا) 

مبلغ الشھرة  تحدد أنالمنشأة المستحوذة  من 33تتطلب الفقرة  ،الحالة تلكالمنشأة المستحوذة. في  قبل منحولة المُ  العضو
 فيملكية األعمال المستحوذ عليھا بدالً من القيمة العادلة  حقوق لحصصام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ باستخد
 على يجبإلى ذلك،  باإلضافة. عوض أنھا علىحولة المُ  المستحوذة المنشأةملكية  حقوق لحصص االستحواذ تاريخ

 إضافة أنھا علىصافي أصول األعمال المستحوذ عليھا أن تثبت  مشتركة منشآت تجميع عمليةالمنشأة المستحوذة في 
 ھذا ويتفق، المبقاةإلى االرباح  إضافة أنھا علىالمالي، وليس  ھامباشرة إلى رأس المال أو حقوق الملكية في قائمة مركز

  أنواع أخرى من المنشآت طريقة االستحواذ.  بھا تطبقالطريقة التي  مع

 –بشكل رئيس  – تنشأ متميزة خصائص المشتركةلمنشآت ل هأن إالاألعمال األخرى،  – كثيرة نواح في – تشبه أنھا رغم       48ب
 منافع يتسلموا أن –بشكل عام  –أعضاء ھذه المنشآت المشتركة  يتوقعنفس الوقت.  فيأعضائھا عمالء ومالك  كون عن

 يستندسلع أو خدمات أو توزيعات أرباح رعاية. و مقابل مخفضة أتعابشكل  في – عادةً  – تكونمقابل عضويتھم، والتي 
يقوم بھا العضو مع المنشأة المشتركة  التي األعمال مبلغتوزيعات أرباح الرعاية على  منلكل عضو  الُمخصصالجزء 

  خالل الفترة.

منافع  حولالمشاركون في السوق  سيضعھايجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة االفتراضات التي          49ب
المنشأة المشتركة. على  حولالمشاركون في السوق  سيضعھالى أي افتراضات أخرى مالئمة إضافة إالمستقبلي  العضو

القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة. وينبغي أن تستند التدفقات  طريقةستخدم تُ سبيل المثال، يمكن أن 
التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المشتركة، والتي من المرجح أن  إلىستخدمة على أنھا مدخالت للنموذج مُ النقدية ال

  خدمات. السلع وال مقابلمخفضة  أتعاب، مثل العضوتعكس تخفيضات لمنافع 

 )52و 51الفقرتين  تطبيقتحديد ما يعد جزًء من معاملة تجميع األعمال (

  
 ،فردي بشكل – قاطعة ھيوال  متعارضة ھي الالتي  التالية، العوامل الحسبان في تأخذ أن المستحوذة المنشأة على ينبغي        50ب

عن  منفصلة تُعد المعاملة أن أواألعمال المستحوذ عليھا  مقابلمبادلة ال من جزء تُعدما  معاملةتحديد ما إذا كانت  عند
  :األعمال تجميع

معاملة تجميع (المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ لقد يوفر فھم أسباب لماذا تدخل أطراف  – معاملةأسباب ال  )أ(
ما  حولنظرة ثاقبة  معينھم) في معاملة أو ترتيب ؤووكال – ومدراؤھما إدارتيھماعليھا، ومالكھما، ومجالس 

تي تم تحملھا. على سبيل المثال، إذا و االلتزامات الأحول واألصول الُمقتناة جزًء من العوض المُ  تُعدإذا كانت 
بشكل  – تكون أن منبدالً  المضمومةالمنشأة المستحوذة أو المنشأة  لصالح – رئيس بشكل – معاملةُرتبت 
 معاملةجزء من سعر الالاألعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين قبل التجميع، فإن ذلك  لصالح –رئيس 
بادلة مقابل األعمال أن يكون جزًء من المُ  المرجح من ليس(وأي أصول أو التزامات ذات عالقة)  المدفوع

ً لذلك، ينغي على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن ذلك الجزء  عن  –بشكل منفصل  –المستحوذ عليھا. وفقا
   .األعمال تجميع عملية
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ً  – بالمعاملة بادريوفر فھم من  قد – بالمعاملة بادر من  )ب( بادلة جزًء من المُ  تُعدما إذا كانت  حولنظرة ثاقبة  – أيضا
المنشأة  به بادرت آخرأو حدث  معاملة في الدخوليتم  قداألعمال المستحوذ عليھا. على سبيل المثال،  مقابل

 أو ةضئيل منفعةمع  المضمومة المنشأة أو المستحوذة للمنشأة مستقبليةاقتصادية  منافع توفير لغرضالمستحوذة 
 ليسقبل التجميع. من ناحية أخرى،  السابقينألعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا ا قبل من ُمستلمة منفعة بدون
لصالح المنشأة  السابقوناألعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا  به بادرتأو ترتيب  معاملة تكون أن المرجح من

 . األعمال تجميع معاملةجزًء من  تُعدأن  المرجح ومن ،أو المنشأة الُمجَمعة ةالمستحوذ

بادلة مقابل جزًء من المُ  تُعدما إذا كانت  حولنظرة ثاقبة  –أيضاً  – معاملةقد يوفر توقيت ال – معاملةتوقيت ال  )ج(
بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ  معاملة فيتم الدخول ياألعمال المستحوذ عليھا. على سبيل المثال، قد 

 منافع األعمال تجميععلى أمل أن يوفر  األعمال تجميع عمليةشروط  حولخالل المفاوضات  تحدثعليھا 
األعمال  تتسلم أن. في ھذه الحالة، من المرجح المضمومةاقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة 

 معاملةيتسلموا منفعة من المنفعة ضئيلة أو ال  األعمال تجميع عمليةالمستحوذ عليھا أو مالكھا السابقون قبل 
  . المضمومةجزء من المنشأة  معلى أنھ نھامنافع التي يتسلموالباستثناء 

بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا  قبل منالتسوية الفعلية لعالقة موجودة 
  (أ))52تجميع أعمال (تطبيق الفقرة  عمليةفي 

  
 ھنا، ويشار إليھا األعمال تجميعفي  التفكير أنللمنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا عالقة وجدت قبل  تكون قد       51ب

بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا  قبل من الموجودةالعالقة  تكون وقد". قبل منأنھا "عالقة موجودة  على
رخص له) أو غير تعاقدية (على سبيل المثال، المدعي ص والمُ و المرخِ أء العمالوالبائعين  ،مثالال سبيل علىتعاقدية (

  والمدعي عليه).

ً المستحوذة تثبت مكسب المشاة، فإن قبل منعالقة موجودة  –بشكل فعلي  – األعمال تجميع يسوي عندما         52ب و خسارة، أ ا
  مقاسة كما يلي:

 عادلة.القيمة بال(مثل دعوى قضائية):  قبل منلعالقة غير تعاقدية موجودة   )أ(

 :أدناه) 2و(أ) 1: باألقل من (قبل منلعالقة تعاقدية موجودة   )ب(

ً المبلغ الذي يكون به العقد  )1(  من منظور المنشأة المستحوذة عند مقارنته بشروط  مواتي غير أو مواتيا
 مواتييكون غير  الذيعقد الھو  المواتيمعامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة. (العقد غير 

ال يمكن  التيتكاليف ال فيه تزيد خاسراً  عقداليس بالضرورة أن يكون و. الحالية السوق شروطبحكم 
 ) بموجبه استالمھاالمنافع االقتصادية المتوقع  عنالعقد  بموجب االلتزاماتتجنبھا لمقابلة 

 

 .له مواتي غير العقد يُعد الذي المقابل للطرف متاح العقد في عليھا منصوص تسوية مقتضيات أي مبلغ )2( 

  جزء من المحاسبة عن تجميع األعمال.  أنه علىالفرق  يُدرج)، 1قل من (أ) 2( يكون عندما

ً  –الُمثبت  ةرامبلغ المكسب أو الخس يعتمد قد ً  – أثبتتالمنشأة المستحوذة  تعلى ما إذا كان – جزئيا أو  أصال – سابقا
 تطبيق بموجب المحسوبالتي تم التقرير عنھا عن المبلغ  ةراو الخسأسب كختلف الميالتالي قد ، وبعالقة ذا االتزام

  .أعاله المتطلبات

العقد شروطا  يتضمن وعندما. اقتناؤهعقدا تثبته المنشأة المستحوذة على أنه حق معاد  قبل من الموجودةقد تكون العالقة         53ب
ن المنشأة إتسعير معامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة، فبعند مقارنتھا  مواتية غير أو مواتية تُعد

ً ، مكسباألعمال تجميع عمليةعن  –بشكل منفصل  –المستحوذة تثبت  قاسة أو خسارة مقابل التسوية الفعلية للعقد، مُ  ا
 .52وفقا للفقرة ب

  (ب))52 األسھم البائعين (تطبيق الفقرةترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة 

 عملية ضمن محتمل عوض ھي البائعين األسھم حملةأو  للموظفينلمدفوعات المحتملة ا ترتيبات كانت إذايتوقف ما           54ب
اتفاقية االستحواذ  تتضمن لماذاسباب أفھم  يكون قدعلى طبيعة الترتيبات.  منفصلة، معامالت انھأأو  األعمال، تجميع

 ً   في تقويم طبيعة الترتيب. مفيدة ،الترتيب فيطراف األ دخلت ومتى بالترتيب بادر الذيمن ولمدفوعات محتملة،  نصا
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لة مقابل األعمال بادمن المُ  جزءً  يُعدواضحا ما إذا كان ترتيب مدفوعات لموظفين أو مساھمين بائعين  يكون ال عندما         55ب
 في تأخذة أن المستحوذ المنشأةيجب على  إنه، فاألعمال تجميع عمليةمنفصلة عن  معاملة يُعدنه أالمستحوذ عليھا أو 

  التالية:المؤشرات  الحسبان

 كبار من أصبحواسھم البائعين الذين شروط استمرار التوظيف من قبل حملة األ – التوظيف استمرار  )أ(
 باستمرار الصلة ذاتالشروط  تُضمن قدموظفين قد يكون مؤشرا على جوھر ترتيب العوض المحتمل. ال

 الذي ،المحتمل عوضال ترتيب يُعداخرى.  وثيقة أياتفاقية االستحواذ أو  في، أو توظيفاتفاقية  في التوظيف
 تبين قدالتجميع.  بعدما لخدمات لا مقابل مكافأة التوظيف، يُنھى عندما –بشكل تلقائي  – المدفوعات فيهلغى تُ 

ً  تعدن المدفوعات المحتملة أ التوظيف ءنھاإالترتيبات التي ال تتأثر فيھا المدفوعات المحتملة ب  اً إضافي عوضا
 .مكافأة وليست

 

أطول  تكونمع فترة المدفوعات المحتملة أو  ةفترة التوظيف المطلوب تتزامن عندما – التوظيف استمرارمدة   )ب(
 .مكافأة، في جوھرھا تعدن المدفوعات المحتملة ألى إن تلك الحقيقة قد تشير إ، فھامن

الموظف بخالف المدفوعات المحتملة عند مستوى  مكافأةكون فيھا تتبين الحاالت التي  قد – المكافأةمستوى   )ج(
ً عوض يعدالموظفين في المنشأة المضمومة أن المدفوعات المحتملة  كبار بمكافأةمعقول بالمقارنة  ً إضافي ا  ا

 .مكافأة وليست
حملة األسھم البائعين الذين لم يصبحوا موظفين مدفوعات  يتسلم عندما – المدفوعات اإلضافية للموظفين  )د(

موظفين في المنشأة المضمومة، قد  أصبحواقل من حملة األسھم البائعين الذين أمحتملة على أساس السھم 
موظفين  أصبحوالى حملة األسھم البائعين الذين إتلك الحقيقة أن المبلغ اإلضافي للمدفوعات المحتملة  تبين
 .مكافأة يعد

 يبقون الذين عينئالبا األسھم حملة قبل منالمملوكة  لألسھميكون العدد النسبي  قد – عدد األسھم المملوكة(ھـ)      
ملة ح يبقى عندما ،. على سبيل المثالالمحتمل العوض تيبتر جوھر على اموظفين مؤشرال كبار أنھم على
، الموظفين كبار أنھم علىسھم في األعمال المستحوذ عليھا األ جميع –تقريباً  –يملكون  الذين البائعونسھم األ
 مكافأة تقديم منه المقصودرباح ترتيب مشاركة في األ –في جوھره  – ھوالترتيب  أنالحقيقة  تلك تبين قد

 أنھم على يستمرون الذين البائعونسھم حملة األ يمتلك عندما، ذلك من بدالما بعد التجميع. لخدمات ال مقابل
 مبلغنفس  البائعون األسھم حملة جميع ويتسلممن أسھم األعمال المستحوذ عليھا  قليالً  اً عدد الموظفين كبار

ً  تعدالمدفوعات المحتملة  أنالحقيقة  تلك تبين قد، السھم أساس على المحتمل العوض ً إضافي عوضا  –. ينبغي ا
أطراف ذات عالقة  قبل من بھا الُمحتفظحصص حقوق الملكية قبل االستحواذ  الحسبان في االخذ –أيضا

 .العائلةفراد أموظفين، مثل ال كبارالذين يستمرون على أنھم  نبائعيال األسھم حملةب

عند  ُحدد لمدىً  األدنى الحدى إلحول في تاريخ االستحواذ المُ  األوليالعوض  يستند عندما – لتقويمبا الربط  )و(
الحقيقة  تلك توضح قد، فتلك التقويم بطريقةالمحتملة  الحسابية الطريقة تتعلقتقويم األعمال المستحوذ عليھا و

ً  تعدن المدفوعات المحتملة أ ً إضافي عوضا المحتملة مع  الدفعة احتساب طريقة تتفق عندما أخرى، ناحية من. ا
 .مكافأة تقديمالترتيب  جوھرن أالحقيقة  تلك توضح فقد، الربحللمشاركة في  ترتيبات سابقة

في  مفيدة ةالمحتمل الدفعةتحديد لستخدمة المُ  الحسابية الطريقة تكون قد – تحديد العوضل الحسابية الطريقة  )ز(
قد ف، األرباحساس مضاعف أعلى  ةالمحتمل الدفعة تُحدد عندماالترتيب. على سبيل المثال،  جوھر تقويم
تحديد  منھا يُقصد الحسابية الطريقةوأن  األعمال تجميع عملية ضمنمحتمل  عوض االلتزامأن  ذلك يوضح

نسبة مئوية  ھي التي ةالمحتمل الدفعة توضح قد، المقابل فيالقيمة العادلة لألعمال المستحوذ عليھا.  تأكيد أو
خدمات  مقابل الموظفين لمكافأةرباح مشاركة في األ ترتيب الموظفين تجاه االلتزامن أ األرباحمن  محددة

 قدمة.مُ 

تفاقيات بعدم االسھم البائعين (مثل لترتيبات األخرى مع حملة األاشروط  تبينقد  – أخرى وقضاياترتيبات   )ح(
 علىضريبة الدخل  ومعالجة) العقارات إيجارالتنافس، والعقود التنفيذية، والعقود االستشارية واتفاقيات 

إلى شيء بخالف العوض مقابل األعمال المستحوذ عليھا.  تعودلمدفوعات المحتملة أن المدفوعات المحتملة ا
مع حامل  عقارات إيجارعلى سبيل المثال، فيما يتعلق باالستحواذ، قد تدخل المنشأة المستحوذة في ترتيب 

السوق،  عن – جوھريبشكل  –يجار أقل المحددة في عقد اإل اراإليجمدفوعات  تكون فعندماأسھم بائع مھم. 
ترتيب منفصل  بموجببعض أو جميع المدفوعات المحتملة للمؤجر (حامل األسھم البائع) المطلوبة  تكون فقد

المستحوذة  المنشأةستأجر، وينبغي على لمدفوعات محتملة، في جوھرھا، مدفوعات مقابل استخدام العقار المُ 
مدفوعات  اإليجارعقد  يحدد عندمافي قوائمھا المالية بعد التجميع. في المقابل،  –بشكل منفصل  – تثبتھا أن

سھم البائع ترتيب المدفوعات المحتملة لحامل األ يكون فقد، المستأجرتتفق مع شروط السوق للعقار  إيجار
 .األعمال تجميع عملية ضمنعوضا محتمال 
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 قبل من بھا ُمحتفظ بمكافآت ُمبادلتھا تم المستحوذة للمنشأة السھم أساس على دفع مكافآت
  ) (ب)52األعمال المستحوذ عليھا (تطبيق الفقرة  يموظف

 قبل من بھا ُمحتفظ بمكافآتاالستبدال)  مكافآت( لديھا السھم أساس على دفع 3مكافآتالمنشأة المستحوذة  تبادلقد           56ب
 األخرى السھم أساس علىالدفع  مكافآتسھم أو خيارات األ ُمبادالتاألعمال المستحوذ عليھا. تتم المحاسبة عن  موظفي

 2وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  السھم أساس على الدفع لمكافآت تتعديال أنھا على أعمال تجميع بعمليةالمقترنة 
 درجيجب أن يُ  فإنه، عليھا المستحوذ األعمال مكافآتالمنشأة المستحوذة  تستبدل فعندما". السھم أساس على الدفع"
 لمكافآت السوق إلى الُمستند القياسمن  جزءأو  جميع إماتجميع األعمال  عملية ضمنحول العوض المُ  قياس في

. السوق إلى الُمستند القياستخصيص  كيفية بشأن إرشادات 62ب – 57الفقرات ب توفرلمنشأة المستحوذة. ل االستبدال
، األعمال تجميع عمليةل كنتيجةاألعمال المستحوذ عليھا  مكافآتذلك، في الحاالت التي ستنقضي فيھا  من وبالرغم
 جميع يُثبت أن يجب هذلك، فإن تفعل بأن ملزمةتكون  أن غير من المكافآتالمنشأة المستحوذة ھذه  تستبدل وعندما
وفقاً لمتطلبات المعيار  التجميعفي القوائم المالية بعد  مكافأةتكلفة  أنه على االستبدال لمكافآت السوق إلى الُمستند القياس

قياس  في المكافآت لھذه السوق إلى الُمستند القياس من أي يُدرج أن يجوز ال أنه، ھذا ويعني. 2الدولي للتقرير المالي 
األعمال المستحوذ عليھا  مكافآت باستبدال ملزمةالمستحوذة كون المنشأة ت. واألعمال تجميع عمليةحول في العوض المُ 

االستبدال. على سبيل المثال، ألغراض تطبيق ھذا  إنفاذالقدرة على  موظفيھاأو  المستحوذة المنشأة لدى يكون عندما
 مطلوبايكون االستبدال  عندما، عليھا المستحوذ األعمال مكافآت تستبدل بأن ةالمنشأة المستحوذة ملزم تكون، اإلرشاد
  :بموجب

 أو ؛شروط اتفاقية االستحواذ  )أ(

 ، أوعليھا المستحوذ األعمال مكافآتشروط   )ب(
  

  .عليھا تنطبق التيالقوانين أو اللوائح   )ج(

حول مقابل األعمال المستحوذ عليھا، والجزء الذي االستبدال الذي ھو جزء من العوض المُ  مكافأةلتحديد الجزء من             57ب
 الُممنوحة االستبدال مكافآت من كل تقيس أنالمستحوذة  المنشأةما بعد التجميع، يجب على ل ةخدمال مقابل مكافأةھو 
ً للمعيار الدولي  كما عليھا المستحوذ األعمال ومكافآت المستحوذة المنشأة قبل من  قريرالتفي تاريخ االستحواذ وفقا

األعمال  مقابل فيالعوض الُمحول  من جزء ھوالذي  االستبدال لمكافأة السوق إلى المستند القياس. الجزء من 2المالي 
  ما قبل التجميع.لخدمة الإلى  يعودالذي  عليھا المستحوذ األعمال مكافأة من الجزء يساويالمستحوذ عليھا 

األعمال  لمكافأةالسوق  إلى الُمستندالقياس  ھوما قبل التجميع لخدمة الإلى  يعوداالستبدال التي  مكافأةالجزء من            58ب
ً في نسبة الجزء   االكتسابو فترة أ االكتسابإلى إجمالي فترة  المكتملة االكتساب فترة منالمستحوذ عليھا مضروبا

شروط  جميعخاللھا  تًستوفىالفترة التي  ھي االكتساب. فترة أكبر أيھما، عليھا المستحوذ األعمال لمكافأةاألصلية 
  . 2المعيار الدولي للتقرير المالي  في االكتساب شروط عرفتالمحددة.  االكتساب

 مكافأة تكلفة أنه على أُثبت وبالتاليما بعد التجميع، لخدمة الإلى  يعودالذي  الُمكتسبة غيراالستبدال  مكافأةالجزء من            59ب
مطروحاً منه المبلغ الذي  االستبدال لمكافأة السوق إلىالُمستند  القياسيساوي إجمالي  التجميع، بعدلقوائم المالية في ا
 لمكافأة السوق إلى الُمستند القياس في زيادة أي المستحوذة المنشأة تنسب عليه، بناءً ما قبل التجميع. لخدمة الإلى  يعود

ما بعد التجميع وتثبت تلك الزيادة لخدمة اللى إ عليھا المستحوذ األعمال لمكافأة السوق إلىالُمستند  القياس عن االستبدال
االستبدال  مكافأةجزء من  تنسب أنالمستحوذة  المنشأةفي القوائم المالية بعد التجميع. ويجب على  مكافأةا تكلفة أنھ على
المطلوبة  الخدمة كاملن قدموا وعما إذا كان الموظف، بغض النظر الخدمة تلكتتطلب  عندماالتجميع  بعدما لخدمة الإلى 
  قبل تاريخ االستحواذ.  مكتسبة عليھا المستحوذ األعمال من مكافآتھم تصبح حتى

ما قبل التجميع، وكذلك الجزء الذي لخدمة الإلى  يعودالذي  الُمكتسبة غيراالستبدال  مكافأةيجب أن يعكس الجزء من           60ب
كتسب. على سبيل المثال، االستبدال المتوقع أن تُ  مكافآتأفضل تقدير متاح لعدد  ،ما بعد التجميعلة خدمالإلى  يعود
 100ما قبل التجميع ھو لخدمة الإلى  يعوداالستبدال الذي  مكافأة منلى السوق لجزء إالقياس الُمستند  يكون عندما

كتسب، فإن المبلغ الذي يجب تضمينه في العوض سوف تُ  المكافأة% فقط من 95وحدة نقد وتتوقع المنشأة المستحوذة أن 
 أناالستبدال المتوقع  لمكافآتالتغيرات في العدد المقدر  تُعكسوحدة نقد.  95ھو  األعمال تجميع عمليةحول في المُ 

محول للعوض ال تعديالتلغاءات وليس على أنھا للفترات التي تحدث فيھا التغيرات أو اإل المكافأةفي تكلفة  تُكتسب
. بالمثل، تتم المحاسبة عن آثار األحداث األخرى، مثل التعديالت أو النتيجة النھائية األعمال تجميع عملية ضمن

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،بعد تاريخ االستحواذ تقعوالتي  ،بشروط أداء تكون التي للمكافآت عند تحديد  2وفقا
  لحدث.فيھا ا يقعللفترة التي  المكافأةتكلفة 
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  .الُمكتسبةأو غير  الُمكتسبة السھم سأسا على الدفع معامالت" إلى السھم أساس على الدفعمصطلح "مكافآت  يشير 62ب –56الفقرات ب في  3

ما قبل التجميع وبعد التجميع، لخدمة الإلى  تعودالتي  االستبدال مكافأةجزاء من األتحديد ل ھامتطلبات نفسال تنطبق            61ب
 لنصوصملكية وفقاً  حقوق اةأد أنھا علىالتزام أو  أنھا على ُصنفت قد االستبدال مكافأة كانتبغض النظر عما إذا 

 أنھا علىصنفة المُ  للمكافأة السوق إلىالُمستند  القياسالتغيرات في  جميع تُثبت. 2المعيار الدولي للتقرير المالي 
في  التجميعبعد  المستحوذة للمنشأةالقوائم المالية  في الصلة ذاتالتزامات بعد تاريخ االستحواذ وآثار ضريبة الدخل 

  الفترة (الفترات) التي تحدث فيھا التغيرات.

وفقاً لنصوص المعيار الدولي للتقرير  السھم أساس علىفوعات داالستبدال للم لمكافأةآثار ضريبة الدخل  تُثبت أنيجب             62ب
  ".الدخل ضرائب" 12المالي 

  المستحوذ عليھا  األعمالسوى بحقوق ملكية تُ  السھم أساس على دفعمعامالت 

المنشأة المستحوذة مقابل  تُبادلھالم  والتيدفع على أساس السھم للقد يكون لألعمال المستحوذ عليھا معامالت قائمة           أ 62ب
على أساس السھم  للدفعمالت األعمال المستحوذ عليھا تلك امع تُعد، تُكتسب عندمادفع على أساس السھم. لل ھامعامالت

، تُكتسب ال وعندماالسوق.  إلى الُمستندغير المسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا وتقاس بقياسھا  ةحصالمن  جزءً 
   .30و 19السوق كما لو كان تاريخ االستحواذ ھو تاريخ المنح وفقاً للفقرتين  إلى تندالُمسفتقاس بقياسھا 

غير المسيطرة على  ةحصلل الُمكتسبة غير السھم أساس على الدفع لمعامالتلى السوق إالقياس الُمستند  يُخصص            60ب
 الدفع لمعاملة األصلية االكتساب فترة أو االكتساب فترة إجمالي إلى المكتملة االكتساب فترة من الجزء نسبةساس أ

  ما بعد التجميع. لخدمة لل الرصيد ويخصص. أكبر أيھما السھم، أساس على

  

القياس والمحاسبة الالحقة (تطبيق الفقرة  بشأن إرشاداتالمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي توفر 
54(  
 

ً  – والمحاسبة القياس بشأن إرشادات توفر التي المالي للتقرير األخرى الدولية المعايير أمثلة من            63ب األصول  عن – الحقا
  :أعمال تجميع معامالتفي  تكبدت التي أو تحملھا تم التيالُمقتناة وااللتزامات 

 عملية ضمن للتحديد القابلةالُمقتناة  الملموسة غيرالمحاسبة عن األصول  38معيار المحاسبة الدولي  يحدد  )أ(
مجمع  أيالشھرة بالمبلغ الُمثبت في تاريخ االستحواذ مطروحاً منه  المستحوذة المنشأة تقيس. أعمال تجميع

" المحاسبة قيمة األصول في الھبوط" 36القيمة. ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  في ھبوطخسائر 
 .الھبوطعن خسائر 

عقد التأمين  عنلمحاسبة الالحقة ا بشأن إرشادات" عقود التأمين" 4الدولي للتقرير المالي  المعيار يوفر  )ب(
 .أعمال تجميع معاملة ضمن الُمقتنى

 أصول ذلك في بماالمؤجلة ( الضريبة أصول عنالمحاسبة الالحقة  12معيار المحاسبة الدولي  يحدد  )ج(
  .أعمال تجميع معاملة ضمن الُمقتناة) وااللتزامات الُمثبتةغير  المؤجلة الضريبة

 مكافأةمن  الجزء عنلقياس والمحاسبة الالحقة ا بشأن إرشادات 2المعيار الدولي للتقرير المالي  يوفر  )د(
خدمات الموظفين  إلى يعود الذيالمنشأة المستحوذة  قبل منصدرة المُ  السھم أساس على الدفع استبدال

  .المستقبلية

لمحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المنشأة ا بشأنرشادات إ 10يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (ھـ)       
  السيطرة. تُكتسباألم في منشأة تابعة بعد أن 
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  )61و 59(تطبيق الفقرتين  اإلفصاحات
 

 تجميع عمليةعن المعلومات التالية لكل  تفصح أن ، يجب على المنشأة المستحوذة59لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة           64ب
  :التقريرتحدث خالل فترة  أعمال

 األعمال المستحوذ عليھا. ووصفاسم   )أ(

 تاريخ االستحواذ.  )ب(

  .التصويت حق لھا التي الُمقتناةالملكية  حقوق لحصصالنسبة المئوية   )ج(

المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ  اكتسبتووصف كيف  األعمال لتجميعاألسباب الرئيسة   )د(
  عليھا.

عة العمليات من المتوقع التآزرالشھرة الُمثبتة، مثل  تشكلالتي  للعواملوصف كمي (ھـ)        المستحوذة للمنشأة المتجمِّ
عوامل ال منأو  المنفصل لإلثبات تتأھل الألصول غير الملموسة التي ا من أو ،واألعمال المستحوذ عليھا

 خرى.األ

 مثل: ،لعوضلرئيسة  فئةحول، والقيمة العادلة لكل المُ القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إلجمالي العوض   )و(

   ؛النقد )1( 

  ة؛أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذ أعمالملموسة األخرى، بما في ذلك الملموسة أو غير الاألصول        ) 2(

   ؛محتمل بعوضالتزام  ،لامثال سبيل علىااللتزامات التي تم تحملھا،         ) 3(

صدرة أو القابلة المُ  الحصص أوعدد األدوات  ذلك في بما، ةملكية المنشأة المستحوذ قحقوحصص        ) 4(
 .الحصص أو األدوات لھذهلإلصدار، وطريقة قياس القيمة العادلة 

 لترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض:  )ز(

   ؛في تاريخ االستحواذ كماالمبلغ الُمثبت  )1( 

   الدفع؛تحديد مبلغ ل واألساس بوصف للترتي )2( 

 ال لماذاوأسباب  الحقيقة تلك مدى، تقدير يمكن ال عندمامخصومة) أو، التقدير لمدى النتائج (غير  )3( 
 المستحوذة المنشأة علىيجب  إنهغير محدود، ف للدفع مبلغ أقصى يكون وعندما. مدى تقدير يمكن
 الحقيقة. تلكعن  تفصح أن

 : الُمقتناة التحصيل تحت للمبالغ  )ح(

   التحصيل؛ تحت للمبالغالقيمة العادلة  )1( 

   التحصيل؛ تحت ةلغ التعاقدياإجمالي المب )2( 

  . تُحصل أنالمتوقع  غيرأفضل تقدير في تاريخ االستحواذ للتدفقات النقدية التعاقدية  )3( 

التأجير التمويلي المباشر،  وعقود، مثل القروض، التحصيل تحت للمبالغالرئيسة  الفئات بحسب اإلفصاحات تُقدمويجب أن 
  .التحصيل تحت للمبالغأخرى  فئة وأي

 .تحملھا تم التيلألصول الُمقتناة وااللتزامات  رئيسة فئةفي تاريخ االستحواذ لكل  كماالمبالغ الُمثبتة   )ط(

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا من 85الفقرة  في، المعلومات المطلوبة 23وفقاً للفقرة  ُمثبتحتمل لكل التزام مُ   )ي(
 ال ألنهالتزام محتمل نظراً  يُثبت لم". وإذا ، واألصول المحتملةتملةالمحااللتزامات والمخصصات، " 37
 عما يلي: تفصحأن  المستحوذة المنشأة علىيجب  فإنهيمكن االعتماد عليه،  بطريقة –العادلة  قيمته قياس يمكن

  ؛37 المحاسبةمن معيار  86الفقرة  موجبالمعلومات المطلوبة ب )1( 

 .ايمكن االعتماد عليھ بطريقة –قياس االلتزام  يمكن ال لماذاسباب األ )2( 

 ضريبة.الألغراض  يطرحأن  يُتوقعلشھرة الذي ل اإلجمالي المبلغ  )ك(
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ً  لاألعما تجميع عملية ضمنااللتزامات  وتحملاألصول  اقتناءعن  – منفصلبشكل  – ُمثبتةال للمعامالت  )ل(  وفقا
 :51للفقرة 

   معاملة؛وصف لكل  )1( 

   معاملة؛عن كل  المستحوذة المنشأة حاسبتكيف  )2( 

   مبلغ؛ كل فيه يُثبت التيفي القوائم المالية  المستقلالبند و معاملةالمبالغ الُمثبتة لكل  )3( 

تحديد مبلغ لستخدمة ، الطريقة المُ قبل منلعالقة موجودة  الفعليةتسوية الھي  معاملةال تكون عندما )4( 
  التسوية.

 المتعلقةتكاليف ال) مبلغ ط( البند في المطلوب – منفصلبشكل  –الُمثبتة  المعامالتاالفصاح عن  يشمليجب أن    )م(
قائمة  في المستقلة البنود أو والبندمصروف  أنھا علىالتكاليف الُمثبتة  تلكمبلغ  – منفصلبشكل  –باالستحواذ و 

غير  إصدارمبلغ أي تكاليف  عن – أيضا –يُفصح  أنيجب والمصروفات.  ھذه فيھا تُثبتالدخل الشامل التي 
 .اعن كيفية إثباتھومصروف،  أنھا على ُمثبتة

 ):36 – 34(انظر الفقرات  تفاضليشراء  في  )ن(

  ؛المكسب فيه يُثبت الذيفي قائمة الدخل الشامل  المستقل والبند، 34وفقاً للفقرة  ُمثبتمبلغ أي مكسب  )1( 

 المعاملة. عنمكسب  نتج لماذاوصف أسباب  )2( 

الملكية في األعمال  حقوق% من حصص 100أقل من بفيھا المنشأة المستحوذة  تحتفظ أعمال تجميع عمليةلكل   )س(
 تاريخ االستحواذ: في عليھاالمستحوذ 

في تاريخ االستحواذ وأساس قياس  ةغير المسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا الُمثبت ةحصالمبلغ  )1( 
   ؛المبلغ ذلك

) التقويم طرق(طريقةالقيمة العادلة، ب ُمقاسة عليھا مستحوذ أعمال فيلكل حصة غير مسيطرة  )2( 
 القيمة. تلكقياس ل ةستخدمالمُ  المھمة توالمدخال

 على مراحل: منجزفي تجميع أعمال    )ع(

 في المستحوذة المنشأة قبل من بھا الُمحتفظملكية ال حقوقالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة  )1( 
   ؛حواذقبل تاريخ االست – مباشرةً  –األعمال المستحوذ عليھا 

األعمال المستحوذ  فيملكية الحصة لعادة قياس القيمة العادلة إلنتيجة  ُمثبتةأي مكسب أو خسارة  مبلغ )2( 
في  المستقل والبند) 42(انظر الفقرة  األعمال تجميع قبل المستحوذة المنشأة قبل من بھا الُمحتفظعليھا 

  المكسب أو الخسارة. ذلك فيه يُثبت الذيقائمة الدخل الشامل 

  المعلومات التالية:  )ف(

قائمة الدخل  ضمن الُمدرجةألعمال المستحوذ عليھا منذ تاريخ االستحواذ امبالغ إيراد وربح أو خسارة  )1( 
  .التقرير لفترة الموحدةالشامل 

 لجميعلفترة التقرير الجارية كما لو كان تاريخ االستحواذ  المضمومةلمنشأة اإيراد وربح أو خسارة  )2( 
 يكون وعندما. السنوية التقرير فترةبداية  في كما كانت السنةالتي حدثت خالل تجميع األعمال  عمليات

يجب على  فإنه ،غير عملي الجزئيةالفقرة  ھذه بموجبمطلوبة المعلومات ال من أيفصاح عن اإل
 ھذاستخدم يفصاح غير عملي. اإل يُعدالحقيقة وتوضح لماذا  تلكعن  تفصح أنالمنشأة المستحوذة 

 8معيار المحاسبة الدولي  فيالدولي للتقرير المالي مصطلح "غير عملي" بنفس المعنى كما  المعيار
  ".التغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاءوالسياسات المحاسبية "

لعمليات تجميع األعمال غير ذات األھمية النسبية بشكل فردي التي حدثت خالل فترة التقرير والتي تكون ذات أھمية نسبية          65ب
الفقرة  موجبعن المعلومات المطلوبة ب مجمعة بصورة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح جماعي بشكل
  ). ف(–(ھـ)64ب
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، لإلصدارعتمد القوائم المالية بعد نھاية فترة التقرير، ولكن قبل أن تُ  األعمال تجميع عمليةتاريخ االستحواذ ل يكون عندما          66ب
ولية ما لم تكن المحاسبة األ 64الفقرة ب موجبيجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة ب إنهف

. في تلك الحالة، يجب على لإلصداروقت الذي تُعتمد فيه القوائم المالية الفي  مكتملة غير األعمال تجميع عمليةعن 
  القيام بھا. عدمالقيام بھا وأسباب  الممكن من يكن لم اإلفصاحاتأي  تحددالمنشأة المستحوذة أن 

 تجميع عمليةالية لكل ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات الت61لفقرة ا فيلتحقيق الھدف الوارد           67ب
لعمليات تجميع األعمال غير ذات األھمية النسبية بشكل فردي التي تكون  مجمعة بصورةذات أھمية نسبية أو  أعمال

  :جماعي بشكلذات أھمية نسبية 

و أأو التزامات،  ،) ألصول45(انظر الفقرة  مكتملة غير أعمال تجميع عمليةالمحاسبة األولية عن  تكون عندما  )أ(
 األعمال تجميع عمليةلمبالغ الُمثبتة في القوائم المالية لا تكون وبالتالي معينةحصص غير مسيطرة أو بنود عوض 

 :فقط – مؤقت بشكل – ُحددت قد

   مكتملة؛ غير األعمال تجميع عمليةالمحاسبة األولية عن  كونسباب األ )1( 

 غيرالمحاسبة األولية عنھا  تكونالملكية وبنود العوض التي  حقوق حصصو ،األصول، وااللتزامات )2( 
   مكتملة؛

 .49خالل فترة التقرير وفقاً للفقرة  اُثبتتقياس الفترة  في تعديالتأي  ومبلغطبيعة  )3( 
  

 بخالف أو تبيعه أو ،محتملال للعوضالممثل  األصلالمنشأة  تحصلبعد تاريخ االستحواذ وحتى  تقريرلكل فترة   )ب(
 :ينقضي أوااللتزام  يُلغى أنمحتمل أو  عوض التزامالمنشأة  تسوي، أو حتى يهالحق ف تفقد ذلك

   ؛التسوية عنأي فروق تنشأ  ذلك في بما، الُمثبتةلغ اأي تغييرات في المب )1( 

  ؛مخصومة)، وأسباب ھذه التغيراتالأي تغيرات في مدى النتائج (غير  )2( 

 قياس العوض المحتمل.لستخدم التقويم ومدخالت النموذج األساس المُ  طرق )3( 

عن المعلومات  تفصح أن المستحوذة المنشأة على، يجب أعمال تجميع عملية ضمن الُمثبتةلاللتزامات المحتملة   )ج(
 .مخصص فئة لكل 37معيار المحاسبة الدولي من 85و 84الفقرتين  موجبالمطلوبة ب

 بشكل مستقل: – يظھر تھا،ونھاي التقريرللشھرة في بداية فترة  الدفتري المبلغ مطابقة  )د(

  .التقرير فترةخسائر الھبوط في بداية  ومجمعالمبلغ اإلجمالي  )1( 

التي  االستبعاد، باستثناء الشھرة المدرجة ضمن مجموعة التقرير فترةالشھرة اإلضافية الُمثبتة خالل  )2( 
 للتقرير الدوليلبيع وفقاً للمعيار لحتفظ بھا مُ  أنھا على لتُصنف الضوابط االستحواذ، تاريخ فيتستوفي، 
  ".لبيع، والعمليات غير المستمرةلحتفظ بھا األصول غير المتداولة المُ " 5 المالي

  .67قاً للفقرة وف التقرير فترةاإلثبات الالحق ألصول الضريبة المؤجلة خالل  منالناتجة  التعديالت )3( 

 للتقرير الدوليللبيع وفقاً للمعيار  احتفظ بھمُ  أنھا علىصنفة مُ  استبعاددرجة ضمن مجموعة الشھرة المُ  )4( 
ً  – أدرجت قد تكون أن دون التقرير فترةخالل  إثباتھا الملغى، والشھرة 5 المالي ضمن  –سابقا

  حتفظ بھا للبيع.مُ  أنھا علىصنفة مُ  استبعادمجموعة 

 المحاسبة، (يتطلب معيار 36 الدولي المحاسبةوفقاً لمعيار  التقرير فترةالُمثبتة خالل  الھبوطخسائر  )5( 
لشھرة باإلضافة اقيمة  فيھبوط الو استرداده الممكن المبلغ حولعن معلومات  إلفصاحا 36الدولي 
  تطلب).لھذا المُ 

آثار " 21وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  التقرير فترةخالل  الناشئة العمالت صرف أسعارصافي فروق  )6( 
  ".العمالت االجنبية صرف أسعارالتغيرات في 

  . التقرير فترةالدفتري خالل  المبلغأي تغيرات أخرى في  )7( 
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 لھبوط في نھاية فترة التقرير.اخسائر  مجمعالمبلغ اإلجمالي و(ھـ)       

  لى حد سواء:ع – والتيلھا،  وتوضيح الحالية التقرير فترة في ُمثبتةأي مكسب أو خسارة  مبلغ  )و(

 األعمال تجميع عملية ضمن تحملھا، تم التيو االلتزامات أ للتحديد،األصول الُمقتناة القابلة بتتعلق  )1( 
  ، السابقة أوفي فترة التقرير الحالية  نُفذت التي

ً يكون  عنھابحيث أن االفصاح  الحدوثطبيعة أو الحجم، أو ال ذلك مثلب تكون )2(   القوائملفھم  مالئما
 المضمومة. للمنشأة المالية

  

  
(تطبيق  فقطعقد  بموجبأو  مشتركةعلى منشآت  –فقط  – تنطويتجميع أعمال  لعمليات التحول مقتضيات

  )66الفقرة 
 

التي  األعمال تجميع عملياتعلى  – مستقبليبأثر  –طبق نعلى أن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ي 64تنص الفقرة          68ب
سمح . ويُ هأو بعد 2009يوليو  1األولى التي تبدأ في  السنوية التقرير فترةفي أو بعد بداية  عليھايكون تاريخ االستحواذ 

في بداية فترة  –فقط  –بالتطبيق األبكر. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
تقرير المالي قبل تاريخ منشأة ھذا المعيار الدولي للال تطبق وعندما. هأو بعد 2007يونيو  30التقرير السنوية التي تبدأ في 

في  الُمعدل( 27يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة ويجب أن تطبق معيار المحاسبة الدولي  إنهسريانه، ف
  ) في الوقت نفسه.2008

 – فقط – ينطوي أعمال تجميععلى  التالي األثر له – مستقبليبأثر  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  يُطبق أن متطلب         69ب
قبل تطبيق ھذا المعيار  األعمال تجميع عمليةتاريخ االستحواذ ل يكون عندما فقط عقد بموجب أو مشتركة منشآت على

  الدولي للتقرير المالي:

ً  السابقة األعمال تجميع عملية تصنيف في تستمر أن المنشأة على يجب – التصنيف  )أ(  المحاسبية للسياسات وفقا
 .ھذه التجميع عمليات لمثل للمنشأة السابقة

ً  الُمثبتةالشھرة    )ب( في بداية الفترة السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،  – سابقا
سابقة ھو مبلغھا الدفتري في ذلك ال األعمال تجميع عمليةيجب أن يكون المبلغ الدفتري للشھرة الناشئة عن 

حاسبية السابقة للمنشأة. وعند تحديد ذلك المبلغ، يجب على المنشأة أن تستبعد المبلغ التاريخ وفقاً للسياسات الم
أخرى  تعديالت إجراء يجوز والالمقابل في الشھرة.  لالنخفاضلتلك الشھرة و إطفاءالدفتري ألي مجمع 

 الدفتري للشھرة. للمبلغ

قد تكون السياسات المحاسبية السابقة للمنشأة  – الملكية حقوق من استقطاع أنھا على سابقاالشھرة الُمثبتة   )ج(
سابقة وتم إثباتھا على أنھا استقطاع من حقوق الملكية. ال األعمال تجميع عملية عنناشئة الشھرة اللى إأدت  قد

تلك الشھرة على أنھا أصل في بداية الفترة السنوية األولى التي  تثبت أنفي تلك الحالة، ال يجوز للمنشأة 
أي جزء من تلك  تثبت أنا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. إضافة إلى ذلك، ال يجوز للمنشأة يطبق فيھ

األعمال التي تتعلق بھا تلك الشھرة أو عندما  من جزءأو  جميع تستبعدالشھرة ضمن الربح أو الخسارة عندما 
 لنقد التي تتعلق بھا الشھرة.ل المولدةوحدة التھبط قيمة 

من بداية الفترة السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير  – لشھرةعن ا حقةالال المحاسبة  )د(
سابقة، ويجب عليھا ال األعمال تجميع عملية عنالمالي، يجب على المنشأة أال تستمر في اطفاء الشھرة الناشئة 

 .36لھبوط في قيمتھا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي لالشھرة  تختبر أن

ً (ھـ)        بتطبيق طريقة  السابقة األعمال تجميع عمليةقد تكون المنشأة التي حاسبت عن  – الشھرة السالبة الُمثبتة سابقا
زيادة حصتھا في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد  مقابلثبتت رصيدا دائنا مؤجال أ قدالشراء 

ً أ –تكلفة تلك الحصة (تسمي  عناألعمال المستحوذ عليھا ب الخاصة االلتزاماتو  إذاشھرة سالبة).  –حيانا
المبلغ الدفتري لذلك الرصيد الدائن المؤجل في بداية الفترة  إثبات تلغي أن، يجب على المنشأة كذلك األمر كان

السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع تعديل مقابل للرصيد االفتتاحي لألرباح 
  المبقاة في ذلك التاريخ. 
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   4المعيار الدولي للتقرير المالي 
 عقود التأمين 
  

  الھدف 

  
من قبل المنشأة التي تصدر مثل تلك العقود (التي تم  التأمين عقودالھدف من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحديد التقرير المالي عن        1

أن عقود التأمين.  إلى) المؤمنوصفھا في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنھا  روعه بش تكمل المجلس المرحلة الثانية من مش أن يس
  وبالتحديد، يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:

 ن. يمحاسبة عن عقود التأمين من قبل المؤمن(أ)     تحسينات محدودة في ال

فصاحا يحدد ويوضح المبالغ الواردة في القوائم المالية للمؤمن والناشئة عن عقود التأمين ويساعد مستخدمي تلك القوائم المالية في إ(ب)  
  فھم مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين، وتوقيتھا، وعدم تأكدھا.  

  

  قالنطا

  

  يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:         2

  عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرھا وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بھا.    (أ) 

دوات األ" 7). ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 35(أنظر الفقرة  المشاركة االختيارية ميزة بـالمالية التي تصدرھا  األدوات   (ب) 
  . الميزاتمثل ھذه  تنطوي علىالمالية التي األدوات بما في ذلك  ،دوات الماليةعن األاإلفصاح  اإلفصاحات"المالية: 

بة  يتناولال          3 بة عن األصول المالية التي يحتفظ بھا  ،نينالمؤمّ  قبل منھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب األخرى للمحاس مثل المحاس
بة الدولي  درھا المؤمنون (أنظر معيار المحاس والمعيار الدولي  ،"األدوات المالية: العرض" 32المؤمنون وااللتزامات المالية التي يص

 .45في الفقرة  استثناء مقتضيات التحول الواردةب ،)"الماليةاألدوات " 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  7للتقرير المالي 

  لمنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:لال يجوز          4

مانات    (أ)  درة   المنتج ض كل –الُمص ربش انع – مباش  15تجزئة (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي الأو تاجر  المتعاملأو  من قبل الص
  )."المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37ومعيار المحاسبة الدولي  "من العقود مع العمالء يراداتاإل"

ول والتزامات   (ب)  حابأص بة الدولي  منفعة خططبموجب  العمل أص ،  والمعيار "منافع الموظف" 19الموظف (أنظر معيار المحاس
اس " 2 الدولي للتقرير المالي ھمالدفع على اس تقاعد ال منفعة خطط من قبلعنھا  التقريرالتقاعد التي يتم  منفعة)  والتزامات "الس

  )."التقاعد منفعة خطط قبل منالمحاسبة والتقرير " 26محددة (أنظر معيار المحاسبة الدولي ال

 ،د غير مالي في المستقبل (على سبيل المثالبن  ،الحق في استخدامبأو  ،استخدامب المشروطةالحقوق التعاقدية أو االلتزامات التعاقدية   (ج) 
ضمان المستأجر للقيمة المتبقية  إلى ضافة إ ،والبنود المشابھة) المتغيرةيجار ودفعات اإل ،ورسوم االمتياز ،بعض رسوم التراخيص

 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  "،يجارعقود اإل" 16المعيار الدولي للتقرير المالي يجار تمويلي (أنظر إفي عقد  ةالُمدمج
  )."األصول غير الملموسة" 38ومعيار المحاسبة الدولي  "يرادات من العقود مع العمالءاإل"

مثل ھذه العقود عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة  يعدنه أفي السابق  -صراحة -كد أعقود الضمان المالي ما لم يكن المصدر قد    (د) 
والمعيار الدولي للتقرير  32ما معيار المحاسبة الدولي إللمصدر اختيار تطبيق  يمكن الحالة ھذه مثل في ؛على عقود التأمينطبقة نالم

 للمصدر يمكنأو ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مثل عقود الضمان المالي ھذه. و 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  7المالي 
  كل عقد. لاالختيار في  رجعة الساس كل عقد بمفرده، ولكن أعلى  االختيار ھذا إجراء

  )."عمالتجميع األ" 3عمال (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي أتجميع  ضمنالعوض المحتمل المستحق الدفع أو المستحق التحصيل   (ھـ) 

يجب  بالرغم من ذلك،). وحاملة للوثيقةالتي تحتفظ بھا المنشأة (أي عقود التأمين المباشر التي تكون فيھا المنشأة  عقود التأمين المباشر   (و) 
 تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود إعادة التأمين التي يحتفظ بھا. األصلي المؤمنعلى 



   4 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

 
مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية    © 2 ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 
  

ھيل المرجعية         5 أة تصدر عقد تأمين أي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يصف  فإن ،لتس سواء كان المصدر يعد مؤمنا  ،مؤمنعلى أنھا منش
م ال. أإشرافيه، ألغراض قانونية أو

عقود التأمين  إلىفي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة شارات ن جميع اإلإف ،عقد إعادة التأمين ھو نوع من عقود التأمين. وبناء عليه       6
 على عقود إعادة التأمين.- أيضاً -تنطبق 

  الُمدمجةالمشتقات 

 إدراجو القيمة العادلةـ وقياسھا ب ،المضيف العقدمن المنشأة فصل بعض المشتقات المدمجة عن  9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي         7
تأمين ما لم تكن العلى المشتقات المدمجة في عقد  9الربح أو الخسارة. ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ضمنالتغيرات في قيمتھا العادلة 

  عقد تأمين. ھي ذاتھا المشتقة المدمجة 

تأمين مقابل مبلغ العن عقد  للتنازلن فصل خيار حامل الوثيقة المؤم ال يلزم، 9في المعيار الدولي للتقرير المالي  الواردةلمتطلبات لكاستثناء        8
حتى ولو كان سعر ممارسة الخيار يختلف عن المبلغ  ،وقياسه بالقيمة العادلة ،فائدة محدد) معدلمبلغ محدد و إلىمحدد (أو مقابل مبلغ يستند 

على خيار رد أو خيار  9في المعيار الدولي للتقرير المالي  الواردةتنطبق المتطلبات  وبالرغم من ذلك،المضيف.  التزام التأمينـ الدفتري ل
أو متغير  ،سھم أو سلع)أاستجابة للتغير في متغير مالي (مثل سعر أو مؤشر  تختلف التنازلفي عقد تأمين إذا كانت قيمة  ُمدمجنقدي  تنازل

ً غير مالي ليس  إذا كانت قدرة حامل الخيار على ممارسة خيار رد - أيضاً -بات تنطبق تلك المتطل ،بطرف في العقد. وعالوة على ذلك خاصا
مستوى  إلى سھم ممارسته إذا وصل مؤشر سوق األ يمكنخيار رد  ،تغير في مثل ھذا المتغير (على سبيل المثال تنجم عننقدي  تنازلأو خيار 

 معين).      

 ختيارية.  االمشاركة ال تنطوي على ميزةعن أداة مالية  التنازلعلى خيارات - أيضاً - 8تنطبق الفقرة           9

  مكونات الوديعة تفكيك
  

موحاً له، مطالباُ، المؤمنيكون  ،. وفي بعض الحاالتوديعةمكون تأمين و مكونكل من على بعض عقود التأمين  تنطوي       10 تفكيك بـ  أو مس
  ذين المكونين:ھ

  :التاليينإذا تم استيفاء كال الشرطين  بالتفكيك يُطالب    (أ) 

خذ في الحسبان مكون األدون بمدمجة) بشكل منفصل (أي  تنازلي خيارات أيستطيع المؤمن قياس مكون الوديعة (بما في ذلك   ) 1(
  التأمين).

  ن مكون الوديعة.ع حقوق الناشئةاللتزامات واالجميع  أن يثبت ،خالف ذلك ،نال تتطلب السياسات المحاسبية للمؤمّ    ) 2(

) ولكن تتطلب 1في (أ)(ورد كما - منفصل بشكل– إذا كان المؤمن يستطيع قياس مكون الوديعة ،ولكنه ليس مطلوبا ،بالتفكيكيسمح   (ب) 
بغض النظر عن األساس المستخدم لقياس تلك الحقوق  ،ن مكون الوديعةعجميع االلتزامات والحقوق الناشئة  أن يثبتسياساته المحاسبية 

  وااللتزامات.

 ).     1( في (أ) وردكما -بشكل منفصل  -إذا كان المؤمن ال يستطيع قياس مكون الوديعة  التفكيك يحظر  (ج) 

بية للمؤمن        11 ات المحاس ياس ئة جميع االلتزاما أن يثبتفيما يلي مثال على حالة ال تتطلب فيھا الس تلمن مكون وديعة. عت الناش  المؤمن يس
ً تعويض األصلي ن عالتعويض في السنوات المستقبلية. ينشأ ذلك االلتزام  برد األصلي المؤمنولكن العقد يلزم  ،التأمين ُمعيد عن الخسائر من ا

بية  ات المحاس ياس مح األصلي للمؤمنمكون وديعة. وإذا كانت الس دون إثبات االلتزام بنه دخل أالتعويض على أن يثبت ب ،خالف ذلك له، تس
 .امطلوب التفكيك يكونن إف ،الناتج

  يجب على المؤمن: ،عقد لتفكيك       12

  تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مكون التأمين.    (أ)  

 على مكون  الوديعة. 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي    ب) (
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  اإلثبات والقياس 

  عفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية األخرى للتقرير المالياإل
   

التي  الضوابط "يرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالسياسات المحاسبية والتغ" 8من معيار المحاسبة الدولي  12–10تحدد الفقرات       13
يعفي ھذا  بالرغم من ذلك،على بند ما. و -بشكل محدد –ينطبق معيار دولي للتقرير المالي  ذا لمإسياسة محاسبية  وضع عندتستخدمھا المنشأة 

  :المتعلقةعلى سياساته المحاسبية  الضوابطالمعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من تطبيق تلك 

في  الموضحةمثل تلك  ،بھا المتعلقةير الملموسة بھا واألصول غ المتعلقةعقود التأمين التي يصدرھا (بما في ذلك تكاليف االقتناء ب   (أ) 
 ؛ )32و 31الفقرتين 

  عقود إعادة التأمين التي يحتفظ بھا.ب  (ب) 

امينال يعفي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من بعض  ،ومع ذلك       14 وابط  مض بة  12–10في الفقرات  الواردةالض من معيار المحاس
  فإن المؤمن: محدد،وبشكل . 8الدولي 

إذا كانت تلك المطالبات تنشأ بموجب عقود تأمين  ،لمطالبات المستقبلية المحتملة على أنھا التزاممقابل اال يجوز له إثبات أي مخصصات    (أ) 
 ).مخصصات التسويةموجودة في نھاية فترة التقرير (مثل مخصصات الكوارث و غير

  . 19–15في الفقرات  الموضح ية االلتزامكفا مدى اختبارجراء إيجب عليه   (ب) 

أي عندما يتم –طفاؤه  إيتم  ،وفقط عندما ،تأمين) من قائمة مركزه المالي عندماالتأمين (أو جزء من التزام الالتزام  حذفيجب عليه    (ج) 
  . انقضاؤهااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أن ب الوفاء

  : إجراء مقاصةيجب عدم    (د)  

   أو ؛بھا المتعلقةالتزامات التأمين و أصول إعادة التأمينبين   ) 1(

  بھا. المتعلقةالمصروف أو الدخل من عقود التأمين والدخل أو المصروف من عقود إعادة التأمين بين   ) 2(

 . )20يجب عليه األخذ في الحسبان ما إذا كانت أصول إعادة التأمين قد ھبطت قيمتھا (أنظر الفقرة  (ھـ) 

  كفاية االلتزاممدى اختبار 
  

باستخدام التقديرات الحالية  ،كافية التزامات التأمين من ما تم إثباته عليه تقويم ما إذا كان ،في نھاية كل فترة تقرير ،نيجب على المؤمّ      15
التزامات التأمين ما عليه من المبلغ الدفتري لن أظھر ذلك التقويم أذا إعقود التأمين. وما لديه من للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب 

ً منه(  31في الفقرتين  استعراضھا مثل تلك التي تم ،بھا المتعلقةبھا واألصول غير الملموسة  المتعلقةتكاليف االقتناء المؤجلة  مطروحا
   الربح أو الخسارة. ضمنالعجز  مجملفيجب إثبات  ،في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ) غير كافٍ 32و

ال يفرض  المالي للتقرير ن ھذا المعيار الدوليإف ،من المتطلبات المحدداألدنى كفاية االلتزام الذي يستوفي الحد مدى إذا طبق المؤمن اختبار       16
  من المتطلبات:األدنى . وفيما يلي الحد إضافيةمتطلبات 

بان التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية االختباريأخذ     (أ)  بھا مثل تكاليف معالجة  المتعلقةوالتدفقات النقدية  ،في الحس
  الخيارات والضمانات المدمجة.  منالتدفقات النقدية الناتجة  إلى ضافة إ ،المطالبات

 الربح أو الخسارة.   ضمنالعجز  مجمليجب إثبات إنه ف ،ن االلتزام غير كافأ االختبارظھر أذا إ  (ب) 

إنه ف ،16في الفقرة  الواردةيستوفي الحد األدنى من المتطلبات الذي لتزام االكفاية مدى إذا كانت السياسات المحاسبية للمؤمن ال تتطلب اختبار      17
  يجب على المؤمن:

  :لـالمبلغ الدفتري  منھامطروحاً  2تحديد المبلغ الدفتري اللتزامات التأمين ذات الصلة    (أ)  

  .عالقةأي تكاليف اقتناء مؤجلة ذات   ) 1(

). 32و  31عمال أو تحويل محفظة (أنظر الفقرتين أتجميع  ضمنمثل تلك التي تم اقتناؤھا  ،عالقةأي أصول غير ملموسة ذات   ) 2(
ول إعادة التأمين ذات  يتم أخذال  بالرغم من ذلك،و بان العالقةأص ب عنھا  نظراً  في الحس ل -ألن المؤمن يحاس كل منفص بش

  ).20(أنظر الفقرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تتطلب السياسات المحاسبية للمؤمن أن ) التي البھا المتعلقةواألصول غير الملموسة  بھا المتعلقةإن التزامات التأمين ذات الصلة ھي التزامات التأمين تلك (وتكاليف االقتناء المؤجلة     2

  .  16في الفقرة  الواردةكفاية االلتزام الذي يستوفي الحد األدنى من المتطلبات  مدىيُجرى لھا اختبار 
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حتحديد ما إذا كان المبلغ    (ب) من  أن لويكون مطلوبا سالمبلغ الدفتري الذي  يقل عنفي (أ)  الموض لة تقع ض التزامات التأمين ذات الص
بة الدولي  منالفرق  مجمليجب على المؤمن إثبات  ،قلأ. وإذا كان 37نطاق معيار المحاس ارة وتخفيض المبلغ  ض الربح أو الخس

ة ذات  العالقةالدفتري لتكاليف االقتناء المؤجلة ذات  ول غير الملموس زامات التأمين ذات أو زيادة المبلغ الدفتري اللت العالقةأو األص
 الصلة. 

 
على مستوى  االختباريتم تطبيق إنه ف ،16في الفقرة  الواردةمتطلبات من الالحد األدنى  يستوفيلمؤمن لكفاية االلتزام مدى إذا كان اختبار      18

جراء المقارنة إفيجب  ،متطلباتمن تلك الال يستوفي الحد األدنى  له كفاية االلتزاممدى  اختبار. وإذا كان االختبارالمجموع المحدد في ذلك 
 على أنھا محفظة واحدة. -معا -وتدار  متشابھةلمخاطر  -بشكل عام –التي تتعرض عقود العلى مستوى محفظة  17في الفقرة  الموضحة

المستقبلية (أنظر الفقرات  ات) ھوامش االستثمار37(ب) (أي نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 17في الفقرة  الموضحن يعكس المبلغ أيجب       19
 تلك الھوامش. - أيضاً -(أ) يعكس 17في الفقرة  الموضحكان المبلغ  ،وفقط إذا ،ذاإ) 29–27

  قيمة أصول إعادة التأمين في ھبوطال
  

ً -تخفيض مبلغه الدفتري  األصلي المؤمنيجب على إنه ف األصلي، لمؤمنتأمين لأصل إعادة ت قيمة بطھذا إ      20 وإثبات خسارة الھبوط  -لذلك  وفقا
  ذا:إوفقط  ،ذاإ ت قيمتهالربح أو الخسارة. ويعد أصل إعادة التأمين أنه قد ھبط ضمنتلك 

لي المؤمنن أعلى  ،ألصل إعادة التأمين األولي نتيجة لحدث يكون قد وقع بعد اإلثبات  ،كان ھناك دليل موضوعي    (أ)  تلم ال قد األص  يس
  ؛ العقد شروطجميع المبالغ المستحقة له بموجب 

  التأمين.  ُمعيدمن  األصلي المؤمن وف يستلمھاعلى المبالغ التي سبطريقة يمكن االعتماد عليھا ثر يمكن قياسه ألك الحدث كان لذ (ب) 

  رات في السياسات المحاسبيةيالتغي
  

 يجريھاالمعايير الدولية للتقرير المالي وعلى التغييرات التي  -بالفعل -يطبق الذي مؤمن ال يجريھاعلى التغييرات التي  30–22تنطبق الفقرات      21
  يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. الذي مؤمنال

 كثر مالءمة الحتياجاتأكان التغيير يجعل القوائم المالية  ،وفقط إذا ،عقود التأمين إذاب المتعلقةلمؤمن سياساته المحاسبية ا أن يغير يمكن     22
 مالءمة أقل ليست ولكن عليھا لالعتماد كبرأ بإمكانيةأو  ،عليھا لالعتماد أقل بإمكانية ليست ولكنقتصادية االقرارات التخاذ ال المستخدمين

  .8في معيار المحاسبة الدولي  الواردةلضوابط ا من خاللمكانية االعتماد إالمالءمة و تقدير لتلك االحتياجات. يجب على المؤمن

استيفاء الضوابط  إلىقرب أن التغيير يجعل قوائمه المالية أ إظھاريجب على المؤمن  ،عقود التأمينب المتعلقةلتبرير تغيير سياساته المحاسبية       23
التالية  للموضوعات استعراضن يحقق التغيير االلتزام الكامل بتلك الضوابط. وفيما يلي أولكن ال يلزم  ،8في معيار المحاسبة الدولي  الواردة

  المحددة:

  ).24سعار الفائدة الحالية (الفقرة أ    (أ) 

  ).25(الفقرة  الحاليةاالستمرار في الممارسات   (ب) 

  ).26الحيطة (الفقرة   (ج) 

  ). 29–27لية (الفقرات المستقب اتھوامش االستثمار   (د) 
 ).   30محاسبة الظل (الفقرة    )ـ(ھ

  الفائدة الحالية في السوقأسعار 
  

الفائدة الحالية في أسعار لتعكس  3الموسومةبتغيير سياساته المحاسبية بحيث يعيد قياس التزامات التأمين  ،ولكنه ليس مطالبا ،يسمح للمؤمن     24
تتطلب  التي محاسبيةالسياسات الدخال إ -أيضاً - يمكنه ،التوقيتالربح أو الخسارة. وفي ذلك  ضمنالسوق ويثبت التغيرات في تلك االلتزامات 

 المتعلقةلمحاسبية في ھذه الفقرة للمؤمن بتغيير سياساته ا الوارد. ويسمح االختيار الموسومةخرى لاللتزامات أتقديرات وافتراضات حالية 
ً خالف ،على جميع االلتزامات المشابھة -بشكل ثابت -السياسات تلك دون تطبيق  الموسومة،االلتزامات ب معيار المحاسبة  هيتطلبس لما كان ا

الفائدة الحالية في السوق (وإذا كان أسعار يجب عليه االستمرار في تطبيق إنه ف ،االختيار ھذا بسبب التزامات بوسم المؤمن قامذا إ. و8الدولي 
  طفاؤھا.إن يتم أ إلى في جميع الفترات على جميع ھذه االلتزامات  -بشكل ثابت -التقديرات الحالية واالفتراضات الحالية األخرى)  ،منطبقاً 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32و 31في الفقرتين  استعراضھامثل تلك التي تم  العالقة،واألصول غير الملموسة ذات  العالقةتكاليف االقتناء المؤجلة ذات  تشمل ،ھذه الفقرة في ،إن التزامات التأمين   3
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  االستمرار في الممارسات الحالية
  

  :22الفقرة دخال أي منھا ال يستوفي إ ولكن التالية،للمؤمن االستمرار في اتباع الممارسات  يمكن     25

  ساس غير مخصوم.أقياس التزامات التأمين على     (أ) 

 الحالية باألتعاب مقارنةال إليھا تشير كمابمبلغ يتجاوز قيمتھا العادلة  اتدارة االستثمارإلالمستقبلية  تعاباألقياس الحقوق التعاقدية في   (ب) 
الحقوق التعاقدية تلك  نشأةن القيمة العادلة عند أ. ومن المحتمل مشابھة خدمات مقابل السوق في نواآلخر نوالمشارك لھاحمِّ يُ  التي

 نظيراتھا مع غير متمشيةبھا  المتعلقةوالتكاليف  اتدارة االستثمارإلالمستقبلية  تعاباألما لم تكن  ،المدفوعة األصلية تكاليفالتساوي 
  في السوق.

 المتعلقةبھا واألصول غير الملموسة  المتعلقةود التأمين (وتكاليف االقتناء المؤجلة بعق المتعلقة موحدةاستخدام سياسات محاسبية غير   (ج) 
 موحدة،. وإذا لم تكن تلك السياسات المحاسبية 24باستثناء ما ھو مسموح به بموجب الفقرة  ،ن وجدت) الخاصة بالمنشآت التابعةإ ،بھا

ً  السياسات المحاسبيةجعل  إلىللمؤمن تغييرھا إذا كان التغيير ال يؤدي  فيمكن ً -وكان  أكثر اختالفا  خرىمستوفيا للمتطلبات األ-أيضا
  في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. الواردة

  الحيطة
  

زم       26 بية  ال يل اته المحاس ر سياس ؤمن تغيي ةالم أمين ب المتعلق ود الت تبعاد عق ةالس الرغم. ةالمفرط الحيط ن وب ك م ان إذا ،ذل ؤمن ك  الم
  .الحيطة من المزيد دخالإ عليه ينبغي فال ،يةكاف بحيطة التأمين ما لديه من عقود – بالفعل- يقيس

  ھوامش االستثمار المستقبلية
  

 يمكن افتراضھناك  بالرغم من ذلك،عقود التأمين الستبعاد ھوامش االستثمار المستقبلية. وب المتعلقةالمؤمن تغيير سياساته المحاسبية  ال يلزم      27
 ھوامش تعكس محاسبية سياسة المؤمن دخلأ إذا عليھا لالعتماد أقل وبإمكانية مالءمة أقل تصبح سوف للمؤمن المالية القوائم بأن دحضه

لسياسات المحاسبية التي تعكس تلك لالتعاقدية. مثاالن  المدفوعات علىالھوامش تلك ما لم تؤثر  ،التأمين عقود قياس في المستقبلية االستثمار
  الھوامش ھما:

  استخدام معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن؛ أو   (أ) 

  النتيجة في قياس االلتزام.   تضمينبمعدل مختلف و الُمقدرةوخصم تلك العوائد  ،تلك األصول بمعدل عائد مقدر على العوائد تقدير(ب)  

ن       28 ه  يمك ن دحض ذي يمك راض ال اوز االفت ؤمن تج حللم رة  الموض ي الفق ط إذا إذا، 27ف رى ل ،وفق ات األخ ت المكون ي لكان ر ف تغيي
ة و اتالسياس ه المالي ة قوائم ن مالءم د م بية تزي ا إالمحاس اد عليھ ة االعتم اف -مكاني كل ك ا -بش وق بم وائم  يف ة الق ي مالءم نقص ف ال

ة و ذي إالمالي ا ال اد عليھ ة االعتم ببه يمكاني تق إدراجس تثمار المس وامش االس الھ بيل المث ى س ات  ،بلية. فعل رض أن السياس افت
ؤمن  ة للم بية الحالي ةالمحاس أمين ب المتعلق ود الت ىعق وي عل ات تنط ة افتراض ة مفرط عھا  ذات حيط م وض دت أتھا، عن دل  نش ومع

ل  ن قب دد م م مح ةخص ة الجھ وع الدون  التنظيمي ر الرج ىمباش روف إل وق ظ ل ،الس ة.  وتتجاھ مانات المدمج ارات والض ض الخي بع
ن ؤمنل يمك ل لم ة  أن يجع ه المالي ر قوائم ة ءمالأكث تم ة وليس ل بإمكاني اد أق الل  لالعتم ن خ ا م ول عليھ ىالتح امل أ إل اس ش س

ُ يكون مستخدملمستثمرين لمحاسبة موجه لل     وينطوي على:على نطاق واسع  ا

 التقديرات واالفتراضات الحالية.    (أ) 

  ) ليعكس المخاطر وعدم التأكد.ذا حيطة مفرطة تعديل معقول (ولكن ليس  (ب) 

  قياسات تعكس كل من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات المدمجة.   (ج) 

 حتى ولو كان معدل الخصم ذلك يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن. ،معدل الخصم الحالي في السوق    (د) 

ب ھامش الربح ذلك  ،القياس مناھجفي بعض        29 تقبلي. ومن ثم ينس م لتحديد القيمة الحالية لھامش ربح مس تخدم معدل الخص فترات مختلفة ليس
ن استخدام معدل خصم أقل إف ،وبالتحديدفقط. -بشكل غير مباشر -قياس االلتزام  علىيؤثر معدل الخصم  ،المناھجباستخدام صيغة. وفي تلك 

بة أتهثر على قياس االلتزام عند أثر محدود أو ليس له أله  مناس م قياس االلتزام  ،خرىأ مناھجفي  بالرغم من ذلك،. ونش –يحدد معدل الخص
كل  ر. وفي الحالة األخيرةبش تند إألن نظراً  ،مباش م يس تبعدمن إنه ف ،ھميةأ كثرأثر أأصل له  إلىدخال معدل خص تطاعة أ المس ن يكون باس

 .27في الفقرة  الموضحالمؤمن تجاوز االفتراض الذي يمكن دحضه 
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  محاسبة الظل
  

ما عليه من ثر مباشر على قياس بعض أو جميع (أ) أللمكاسب أو الخسائر المحققة على أصول المؤمن  يكون ،ةينماذج المحاسبالفي بعض      30
 31في الفقرتين  الموضحةمثل تلك  ،(ج) األصول غير الملموسة ذات الصلةو ،العالقة(ب) تكاليف االقتناء المؤجلة ذات و ،التزامات التأمين

ً  ،. ويسمح للمؤمن32و ؤثر في تلك ت أصل من ةولكن غير محقق ةمكسب أو خسارة مثبتأن بتغيير سياساته المحاسبية بحيث  ،ولكنه ليس مطالبا
التزام التأمين (أو تكاليف االقتناء المؤجلة  على العالقةمكسب أو خسارة محققة. ويجب إثبات التعديل ذي  بھالتي يؤثر القياسات بنفس الطريقة ا

الدخل الشامل اآلخر.  ضمنتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة  ،وفقط إذا ،الدخل الشامل اآلخر إذا ضمنأو األصول غير الملموسة) 
                                                                    .ا "محاسبة الظل"على أنھ–حياناً أ–وتوصف ھذه الممارسة 

  عمال أو تحويل محفظةأتجميع  الُمقتناة ضمنعقود التأمين 
  

تحواذ ،نيجب على المؤمّ  هفإن ،3لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي      31  ول و تحملھا تم قياس التزامات التأمين التي ،في تاريخ االس أص
ً  ،يسمح للمؤمن ،وبالرغم من ذلكعمال بالقيمة العادلة. أتجميع  ضمن الُمقتناة التأمين القيمة ئ جزِّ يُ باستخدام عرض موسع  ،ولكنه ليس مطالبا

  مكونين: إلى الُمقتناةالعادلة لعقود التأمين 

  عقود التأمين التي يصدرھا.ب المتعلقةالتزام يتم قياسه وفقا للسياسات المحاسبية للمؤمن     (أ) 

) 2و( تحملھا) القيمة العادلة لحقوق التأمين التعاقدية التي يتم اقتناؤھا والتزامات التأمين التي يتم 1يمثل الفرق بين ( ،أصل غير ملموس   (ب) 
  به.  المتعلقالقياس الالحق لھذا األصل متفقا مع قياس التزام التأمين في (أ). ويجب أن يكون  الموضحالمبلغ 

 .31في الفقرة  الموضحمحفظة من عقود التأمين استخدام العرض الموسع  الذي يقتنيللمؤمن  يمكن       32

معيار ، و"الھبوط في قيمة األصول" 36 نطاق معيار المحاسبة الدولي من 32–31في الفقرتين  الموضحةاألصول غير الملموسة  ستثنىت       33
بة الدولي  بة الدولي  بالرغم من ذلك، ينطبق. و 38المحاس بة الدولي  36معيار المحاس عالقات مع العلى قوائم العمالء و 38ومعيار المحاس

تقبلية التي  توقعالعمالء التي تعكس  في تاريخ  وجدتمن حقوق التأمين التعاقدية والتزامات التأمين التعاقدية التي  جزءً  ال تُعدالعقود المس
 عمال أو تحويل محفظة.أتجميع 

  المشاركة االختيارية ميزات
  

  ميزات المشاركة االختيارية في عقود التأمين
  

  ن المصدر لمثل ھذا العقد:إ. عنصر مضمون إلىضافة إميزة المشاركة االختيارية على بعض عقود التأمين  تنطوي       34

مون  ،ال يلزمهولكن  ،يمكنه    (أ)  ر المض ل -إثبات العنص كل منفص در  -بش اركة االختيارية.  وإذا لم يثبتھما المص كل -عن ميزة المش بش
ل نيف العقد ،منفص در  بالكامل فيجب عليه تص نفھما المص ل-على أنه التزام. وإذا ص كل منفص نيف العنص ،بش ر فيجب عليه تص

 المضمون على أنه التزام. 

ما على أنھا التزام أو إ الميزةفيجب عليه تصنيف تلك  ،عن العنصر المضمون -بشكل منفصل -(ب)  إذا كان يثبت ميزة المشاركة االختيارية 
المصدر ما إذا كانت تلك الميزة بھا يقرر التي  يةكيفالحقوق الملكية. وال يحدد ھذ المعيار الدولي للتقرير المالي لعلى أنھا مكون منفصل 

ً التزام تُعد مكون التزام ومكون حقوق ملكية ويجب عليه استخدام سياسة محاسبية  إلىتلك الميزة  تجزئةللمصدر  يمكنحقوق ملكية. و أو ا
  وال حقوق ملكية. اً التزام يُعدوسط ال  على أنھا صنف. وال يجوز للمصدر تصنيف تلك الميزة لتلك التجزئةثابتة 

دون فصل أي جزء يتعلق بمكون حقوق الملكية. ويجب إثبات التغيرات الناتجة بيراد إعلى أنھا  المستلمة التأمين قساطأإثبات جميع  يمكنه  (ج) 
الربح أو الخسارة. وإذا تم تصنيف  ضمنفي العنصر المضمون وفي الجزء من ميزة المشاركة االختيارية المصنف على أنه التزام 

(بنفس  الميزة تلك إلىنسبة جزء من الربح أو الخسارة  يمكننه إف ،حقوق الملكية ضمن كلھا،أو  ،ة المشاركة االختياريةجزء من ميز
  يعودمسيطرة). ويجب على المصدر إثبات الجزء من الربح أو الخسارة الذي الحصص غير ال إلىبھا نسبة جزء  يمكنالطريقة التي 

أنه مصروف أو دخل (أنظر  علىوليس  ،المشاركة االختيارية على أنه تخصيص للربح أو الخسارة لميزةملكية الأي مكون حقوق  إلى
  ").عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي 

قرير الدولي للت المعيار، فيجب عليه تطبيق 9المالي الدولي للتقرير  المعيارنطاق  تقع ضمنمشتقة مدمجة  ينطوي علىإذا كان العقد     (د)
  على تلك المشتقة المدمجة. 9المالي 

المتعلقة االستمرار في سياساته المحاسبية الحالية  ،(د)-(أ) 34و  20–14في الفقرات  توضحالتي لم  النواحيفي جميع  ،يجب عليه  (ھـ) 
  .  30–21تلتزم بالفقرات  التي طريقةالما لم يغير تلك السياسات المحاسبية ب ،ثل ھذه العقودبم
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  الماليةاألدوات ميزات المشاركة االختيارية في 
  

  ذلك:       إلىوباإلضافة ختيارية. االمشاركة العلى ميزة  تنطوي التي ماليةالداة األعلى - أيضاً - 34في الفقرة  الواردةتنطبق المتطلبات       35

في الفقرات  الواردكفاية االلتزام مدى فيجب عليه تطبيق اختبار  ،ميزة المشاركة االختيارية على أنھا التزام مجملإذا صنف المصدر    (أ) 
أن يحدد المبلغ الذي  الُمصدر (أي على كل من العنصر المضمون وميزة المشاركة االختيارية). وال يلزم بالكامل على العقد 19–15

  على العنصر المضمون. 9ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان س

 قلأ العقد لكاملااللتزام المثبت  يكون الأ فيجب ،ملكيةالحقوق ل منفصل على أنھا مكون كلھا،أو  الميزة،من   إذا صنف المصدر جزءً   (ب) 
القيمة على ذلك المبلغ  ينطويعلى العنصر المضمون. ويجب أن  9ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان سن المبلغ الذي م

قياس بالقيمة الذلك الخيار من  تعفي 9قيمته الزمنية إذا كانت الفقرة  ينطوي علىن أولكن ال يلزم  ،عن العقد التنازلالحقيقية لخيار 
 ،على العنصر المضمون 9ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان س العادلة. وال يلزم المصدر أن يفصح عن المبلغ الذي

على أااللتزام المثبت  إجماليال يلزم المصدر أن يحدد ذلك المبلغ إذا كان  ،بشكل منفصل. عالوة على ذلك-لزمه عرض ذلك المبلغ وال ي
  بشكل واضح. -

وإثبات يراد إتلك العقود على أنھا ل العالواتللمصدر االستمرار في إثبات  يمكننه فإ ،مالية أدوات تُعد ن ھذه العقودأعلى الرغم من   (ج) 
  الزيادة الناتجة في المبلغ الدفتري لاللتزام على أنھا مصروف.

 7(ب) من المعيار الدولي للتقرير المالي 20المصدر الذي يطبق الفقرة  ىيجب علفإنه  ،مالية أدواتتُعد ن ھذه العقود أعلى الرغم من    (د) 
ولكن  ال يلزمه  ،الربح أو الخسارة ضمن الُمثبتمصروف الفائدة  ماليإجعن  اإلفصاح على العقود التي فيھا ميزة المشاركة االختيارية 

  مثل مصروف الفائدة ھذا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   حساب

  

  اإلفصاح 

  

  المبالغ المثبتة توضيح
  

  .عقود التأمينوالتي تنشأ عن في قوائمه المالية  الواردةالمبالغ  وتوضحعن المعلومات التي تحدد اإلفصاح  المؤمنيجب على       36

  عن:اإلفصاح  المؤمنيجب على  ،36لاللتزام بالفقرة        37

  ودخل ومصروف. ،والتزامات ،أصولما يتعلق بھا من عقود التأمين وب المتعلقةسياساته المحاسبية      (أ) 

ول  (ب)  روف المثبتة (والتدفقات النقدية ،وااللتزامات ،األص تخدام الطريقة  ،والدخل والمص إذا كان يعرض قائمة تدفقاته النقدية باس
  عن:اإلفصاح فيجب عليه  ،أصلي ھو مؤمنإذا كان المؤمن  ،عالوة على ذلكو المباشرة) الناشئة عن عقود التأمين.

  الربح أو الخسارة من شراء إعادة تأمين. ضمنالمكاسب والخسائر المثبتة    ) 1(
  

المكاسب والخسائر  ويستنفديؤجل  األصلي المؤمنإذا كان  ،في بداية ونھاية الفترة غير مستنفدة للفترة والمبالغ التي تظل االستنفاد  ) 2(
  .ن شراء إعادة تأمينعالناشئة 

  

ات التي لھا األثر  اإلجراء  (ج)   تخدم لتحديد االفتراض حةكبر على قياس المبالغ المثبتة األالمس  من الممكن يكونفي (ب). وعندما  الموض
  فصاح كمي عن تلك االفتراضات.إتقديم - أيضاً -فيجب على المؤمن  ،عمليا

  
 ذو ثرأثر كل تغير له أ-بشكل منفصل - بحيث يظھرثر التغيرات في االفتراضات المستخدمة لقياس أصول التأمين والتزامات التأمين أ  (د) 

  على القوائم المالية. نسبيةأھمية 

  ن وجدت.إ ،بھا المتعلقةتكاليف االقتناء المؤجلة   و ،وأصول إعادة التأمين ،للتغيرات في التزامات التأمينمطابقات  ) ـ(ھ

  ن عقود التأمينعالمخاطر الناشئة  مدىطبيعة و

  .ن عقود التأمينعالمخاطر الناشئة  مدىالمالية من تقويم طبيعة و هقوائم مستخدميعن المعلومات التي تمكن اإلفصاح يجب على المؤمن      38

  عن:اإلفصاح يجب على المؤمن  ،38لاللتزام بالفقرة        39

  .ن عقود التأمين والطرق المستخدمة إلدارة تلك المخاطرعإلدارة المخاطر الناشئة جراءاته إوسياساته و ،ھدافهأ    (أ) 

   ]حذفت[  (ب) 
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  بما في ذلك المعلومات عن: ،إعادة التأمين) من خالل تقليص المخاطر(قبل وبعد  مخاطر التأمين بشأنمعلومات  (ج) 

  أ).39مخاطر التأمين (أنظر الفقرة لالحساسية    ) 1(

ووصف للخاصية المشتركة التي تحدد  التمركزاتبما في ذلك وصف للكيفية التي تحدد بھا االدارة  ،مخاطر التأمين تمركزات   ) 2(
  ). المغطاة بالتأمين أو العملة ،المنطقة الجغرافية أو ،نوع الحدث مثل( تمركزكل 

الفترة  إلىتطور المطالبات  بشأناإلفصاح  يعودالمطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة (أي تطور المطالبات). ويجب أن   ) 3(
ولكن ال  ،ھامبلغ مدفوعات المطالبات وتوقيت حولكد عدم تأ يوجد بشأنھاال يزال  نسبيةأھمية  ذاتمطالبة  أبكرالتي نشأت فيھا 

 حل -عادة -لمطالبات التي يتم لكثر من عشر سنوات. وال يلزم المؤمن أن يفصح عن ھذه المعلومات ألاإلفصاح  يعوديلزم أن 
  خالل سنة واحدة.  ھا،وتوقيت ،مبلغ مدفوعات المطالبات حول بشأنھا عدم التأكد

من المعيار الدولي للتقرير  42–31الفقرات  ستتطلبھا تومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي كان ،مخاطر االئتمان بشأنمعلومات     (د) 
  . ولكن:7عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  وقعتإذا  7المالي 

إذا كان  7(أ) و(ب) من المعيار الدولي للتقرير المالي 39 الفقرةالتي تتطلبھا االستحقاق آلجال ال يلزم المؤمن أن يقدم تحليالت   )  1(
ن التزامات التأمين المثبتة بدال من ذلك. وقد مالتوقيت المقدر لصافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة  بشأنيفصح عن معلومات 
  للمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. ،حسب التوقيت المقدرب ،يأخذ ھذا شكل تحليل

فيجوز له استخدام تحليل  ،مدمجةالقيمة المثل تحليل  ،ظروف السوقلإذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة إلدارة الحساسية  ) 2( 
-مثل ھذا المؤمن  ىيجب علو. 7(أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 40في الفقرة  الوارد المتطلبالحساسية ذلك الستيفاء 

  .  7من المعيار الدولي للتقرير المالي 41المطلوبة بموجب الفقرة  اإلفصاحاتتقديم  - أيضاً 

، وال في عقد تأمين مضيف إذا لم يكن المؤمن مطالباالُمضمنة المدمجة  اتالتعرض لمخاطر السوق الناشئة عن المشتق بشأنمعلومات  ) ـ(ھ
  بالقيمة العادلة. ات الُمدمجةبقياس المشتق يقوم،

  :يلي مماما (أ) أو (ب) إعن  اإلفصاحيجب على المؤمن  ،)1(ج)( 39بالفقرة لاللتزام      أ 39

في متغير المخاطر ذي  ،تغيرات حدثتالربح أو الخسارة وحقوق الملكية  فيما لو  يتأثرن أكيف كان يمكن  يظھرتحليل للحساسية     (أ) 
عداد تحليل الحساسية، إعن الطرق واالفتراضات المستخدمة  في  اإلفصاحفي نھاية فترة التقرير، و -بشكل معقول -كانت محتملة  ،الصلة

إذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة إلدارة الحساسية  ،ي تغيرات عن الفترة السابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة. ولكنأو
 اإلفصاحاتعن تحليل الحساسية البديل ذلك و اإلفصاحطلب من خالل تاستيفاء ھذا الم فيمكنه ،مدمجةالقيمة المثل تحليل  ،ظروف السوقل

  . 7من المعيار الدولي للتقرير المالي  41األخرى المطلوبة بموجب الفقرة 

على مبلغ  نسبيةأھمية  ذوثر أعقود التأمين التي لھا ب الخاصةحكام والشروط تلك األ بشأنومعلومات  ،الحساسية بشأنمعلومات نوعية   (ب) 
  . ھاوعدم تأكد ھامستقبلية للمؤمن وتوقيتالتدفقات النقدية ال

  

  والتحول السريانتاريخ 

  
ياتتنطبق        40 أة كل من العلى  45–41في الفقرات  الواردةالتحول  مقتض المعايير الدولية للتقرير المالي عندما تطبق  -بالفعل -تطبق التي منش

  ألول مرة).    ُمطبقةتطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (منشاة التي منشأة والھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة 

التطبيق األبكر. وإذا  على أو بعده. ويشجع 2005يناير  1لفترات التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي      41
 عن تلك الحقيقة.اإلفصاح فيجب عليھا  أبكر،فترة لطبقت المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ،2005غسطس أفي  الُمصدر ،)4والمعيار الدولي للتقرير المالي  39معيار المحاسبة الدولي  على(تعديالت  "عقود الضمان المالي"عدل    أ 41
 أو بعده. ويشجع 2006يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ل(و). يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 19بو ،(ز)18بو ،)(د4الفقرات 

عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديالت ذات الصلة على اإلفصاح فيجب عليھا  أبكر،فترة ل. إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت األبكرالتطبيق  على
 . هفي الوقت نفس 4 32ومعيار المحاسبة الدولي  39معيار المحاسبة الدولي 

ضافة لذلك عدل إالمعايير الدولية للتقرير المالي.  أجزاء في جميع المصطلحات المستخدمة) 2007(المنقح في  1عدل معيار المحاسبة الدولي    ب 41
 1أو بعده. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي  2009يناير  1لفترات التي تبدأ في ل. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 30 الفقرة

  .األبكرتلك الفترة لفيجب تطبيق التعديالت  أبكر،ترة لف) 2007(المنقح في 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    7تستبدل بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  32شارة إلى معيار المحاسبة الدولي ن اإلإف ،7منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي العندما تطبق    4
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  ]حذفت[   ج 41

 ]حذفت[    د 41

في الملحق أ. يجب على الوارد تعريف القيمة العادلة  ،2011في مايو  الُمصدر ،"قياس القيمة العادلة" 13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ـ ھ41
 .13المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ]حذفت[    و 41

 ،(ح)18ب  ،7ب ،(أ) و (ج)4الفقرات  ،2014في مايو  الُمصدر ،"يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ    ز 41
 .15. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 21ب

والملحق أ والفقرات  ،45و ،35و ،34و ،12و ،8و ،7و ،4و ،3الفقرات  ،2014في يوليو  الُمصدر ،9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ   ح 41
 .9للتقرير المالي  ي. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولو41و ،د41و ،ج41وحذف الفقرات  20ب –18ب

طبيق المعيار الدولي . يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند ت4الفقرة  2016المصدر في يناير  16ط   عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 41
  .16للتقرير المالي 

  اإلفصاح 
  

أة تطبيق متطلبات  ال      42 احيلزم المنش نوية  تتعلق التيفي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معلومات المقارنة  الواردة اإلفص بالفترات الس
 ،وااللتزامات ،واألصول ،السياسات المحاسبية بشأن(أ) و(ب) 37المطلوبة بموجب الفقرة  اإلفصاحاتباستثناء  ،2005يناير  1التي تبدأ قبل 

  إذا تم استخدام الطريقة المباشرة).                                                            ،والدخل والمصروف المثبتة (والتدفقات النقدية

 ،2005يناير  1التي تبدأ قبل  السنوية بالفترات التي تتعلقعلى معلومات المقارنة  35–10لفقرات لطلب معين تإذا كان من غير العملي تطبيق م      43
 19–15كفاية االلتزام (الفقرات مدى حيان من غير العملي تطبيق اختبار عن تلك الحقيقة. قد يكون في بعض األ اإلفصاحفيجب على المنشأة 

على  35–10في الفقرات  الواردة األخرىن يكون من غير العملي تطبيق المتطلبات أ المستبعدولكن من  ،) على مثل معلومات المقارنة تلك
  . 'غير عملي' مصطلح 8معيار المحاسبة الدولي  يوضحمثل معلومات المقارنة تلك. و

خمس سنوات قبل نھاية أبكر من تطور المطالبات التي حدثت  بشأن)، ال يلزم المنشأة أن تفصح عن معلومات 3(ج)(39عند تطبيقھا للفقرة      44 
عندما تطبق المنشأة ھذا  ،إذا كان من غير العملي ،عالوة على ذلكو. الماليللتقرير  الدولي السنة المالية االولى التي تطبق فيھا ھذا المعيار

بكر فترة تعرض لھا المنشأة معلومات ألبات التي حدثت قبل بداية تطور المطا بشأنعداد معلومات إ ،ول مرةألالمعيار الدولي للتقرير المالي 
  عن تلك الحقيقة. اإلفصاح فيجب على المنشأة  ،بھذا المعيار الدولي للتقرير المالي تلتزممقارنة كاملة 

  األصول المالية وسمإعادة 
  

 ،التزامات التأمينب المتعلقةنه عندما يغير المؤِمن سياساته المحاسبية أال إ، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4.4.1برغم ما جاء في الفقرة       45
. الخسارةخالل الربح أو  من بإعادة تصنيف بعض أو جميع أصوله المالية بحيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،ولكنه ليس مطالبا ،نه يسمح لهإف

الحقا قام والسياسات المحاسبية،  ، بتغييرھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة تطبيقعند  ،المؤمنقام ويسمح بإعادة التصنيف ھذه إذا 
  . 8إعادة التصنيف تغيير في السياسة المحاسبية وينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي  تُعد. 22بتغيير في السياسة مسموح به بموجب الفقرة 
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  الملحق أ
  المصطلحات المعرفة

.الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير الماليُيعد ھذا 

.تأمينالعقد إعادة بموجب  وثيقةال لحام  األصلي المؤمن

ضمن نطاق كان سيقع و 9تم المحاسبة عنه باعتباره مشتقة بموجب المعيار الدولي للتقرير الماليتمكون تعاقدي ال 
.منفصلة أداة كان إذا 9المعيار الدولي للتقرير المالي

 مكون الوديعة

.عقد إعادة تأمين يُعدال  عقد تأمين  عقد تأمين مباشر

  منافع إضافية: ،منافع مضمونةـ ل كتكملة الستالم،حق تعاقدي 
ً من المحتمل أن تكون جزًء      (أ)   المنافع التعاقدية. إجماليمن  مھما

  المصدر. لتقدير -تعاقديا -مبلغھا أو توقيتھا يخضع    (ب)
  على : -تعاقديا -تعتمد     (ج)

  عقود أو نوع معين من العقود؛ أوال من معينةمجموعة  أداء   )1(
قة على    )2( قة و/أو غير المحق مار المحق تث ئد االس نة مجموعة عوا ول من األمعي ھا التي ص يحتفظ ب

  المصدر؛ أو
 د.لعقالتي تصدر ا خرىاألمنشأة الربح أو خسارة الشركة، أو الصندوق أو   )3(

 ميزة المشاركة االختيارية

 في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل لبيع تسلمه يتم الذي السعرھي  القيمة العادلة
 )13(أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي القياس تاريخ في السوق في المشاركين بين

 القيمة العادلة

عقد يتطلب من المصدر أن يؤدي مدفوعات معينة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتحملھا بسبب فشل مدين معين 
 أداء دفعة عند استحقاقھا وفقا للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين.في 

 عقد ضمان مالي

 ، أو سعر سلعةمحددة داة ماليةأو سعر أمحدد،  فائدة معدلفي واحد أو أكثر من  محتمل تغير مستقبلي مخاطر يھ
أو  محدد معدالت، أو تصنيف ائتمانيللسعار أو لأل محدد ، أو مؤشرعملة اجنبية محددةصرف  سعر، أو محددة

ً ذلك المتغير  ال يكونأالمتغير غير مالي  إذا كان شريطة أنه، أو متغير آخر، محدد مؤشر ائتماني بطرف في  خاصا
العقد.

 المخاطر المالية

والذي ال يخضع معين أو مستثمر حق غير مشروط فيھا  حامل وثيقةـ ل يكون أو المنافع األخرى التي فوعاتالمد
صدر.لمُ لتقدير ا بموجب العقد

 المنافع المضمونة

 العنصر المضمون .ميزة المشاركة االختياريةعقد يحتوي على في  ُمضمنة، منافع مضمونةااللتزام بدفع 

.عقد التأمينبموجب  لمؤِمناـ صافي الحق التعاقدي ل  أصل التأمين

من خالل ) وذلك حامل الوثيقةمن طرف آخر ( ةمھم مخاطر تأمين) المؤِمنعقد يقبل بموجبه أحد األطراف (
) بشكل سلبي بالتأمين الُمغطىالحدث ( مؤكد وغير محدد الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا أثر حدث مستقبلي

 الوثيقة. (أنظر الملحق ب إلرشادات حول ھذا التعريف).على حامل  -

 عقد التأمين

 التزام التأمين .عقد التأمينبموجب  المؤِمنصافي االلتزام التعاقدي على 

 مخاطر التأمين .الُمصدرمن حامل العقد إلى  ةمحولال، المخاطر المالية، بخالف المخاطر

 المغطى بالتأمينالحدث  .مخاطر التأمين وينشأ عنه عقد التأمينـ حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى ب

 المؤِمن .بالتأمين المغطىالحدث في حال وقوع  حامل الوثيقةتعويض ب عقد التأمينالطرف الذي عليه التزام بموجب 

(أو تخفيض المبلغ الدفتري لتكاليف االقتناء ذات الصلة،  لتأمينا التزاملـ  المبلغ الدفتري يلزم زيادة تقويم ما إذا كان
 لتدفقات النقدية المستقبلية.ا استعراضوذلك بناًء على ،أو األصول غير الملموسة ذات الصلة)

 كفاية االلتزاممدى اختبار 

 الوثيقةحامل  .بالتأمين المغطىالحدث إذا وقع  عقد التأمينتعويض بموجب الالحق في  ديهالطرف الذي ل

 أصول إعادة التأمين .عقد إعادة التأمينبموجب  األصلي المؤمنـ صافي الحقوق التعاقدية ل

 أو أكثرواحد من  رالخسائ مقابل) األصلي المؤمنمؤِمن آخر (تعويض ) لالتأمين ُمعيديصدره مؤِمن ( عقد تأمين
.األصلي المؤمن اأصدرھمن العقود التي 

 عقد إعادة التأمين

 التأمين ُمعيد .بالتأمين المغطىالحدث إذا وقع  األصلي المؤمنلتعويض  عقد إعادة التأمينالطرف الذي عليه االلتزام بموجب 

 تفكيك المحاسبة عن مكونات العقد كما لو كانت عقودا منفصلة.
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  الملحق ب
 تعريف عقد التأمين

ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي ھذا الملحق جزءً  يُعد
  :التالية الموضوعات يتناولفي الملحق أ. و الواردتأمين التعريف عقد  بشأن ترشاداإيقدم ھذا الملحق     1ب

  ). 4ب –2(الفقرات ب 'مؤكدالمستقبلي غير الحدث ال' مصطلح    (أ) 

  ).7ب –5المدفوعات العينية (الفقرات ب  (ب) 

  ).17ب –8مخاطر التأمين والمخاطر األخرى (الفقرات ب   (ج) 

  ).21ب –18عقود التأمين (الفقرات بلامثلة     (د) 

  ).28ب –22(الفقرات ب المھمةتأمين ال مخاطر   ) ـ(ھ

 ).30ب –29التغيرات في مستوى مخاطر التأمين (الفقرتان ب   (و) 

  الحدث المستقبلي غير المؤكد 
  

  عقد التأمين: نشأةغير مؤكد عند  يُعدن واحدا على األقل مما يلي إف ،) جوھر عقد التأمين. وبناًء عليهالمخاطرعدم التأكد (أو  يُعد     2ب

  سيقع، أو بالتأمين المغطىما إذا كان الحدث     (أ) 

  يقع، أووف متى س  (ب) 

 ن يدفع إذا وقع.أالمؤِمن سيلزمكم    (ج) 

حتى ولو نشأت الخسارة من حدث قد وقع قبل  ،العقد أجلھو اكتشاف خسارة خالل  بالتأمين المغطىالحدث  يكون ،التأمينفي بعض عقود       3ب
حتى ولو تم اكتشاف الخسارة الناتجة   ،عقد التأمين أجلھو حدث يقع خالل  بالتأمين المغطىالحدث  يكون ،خرىأالعقد. وفي عقود تأمين  نشأة

  العقد.  أجلبعد نھاية 

ثرھا المالي غير مؤكد. مثال ذلك عقد إعادة تأمين يغطي المؤِمن أحداثا تكون قد وقعت بالفعل، ولكن ال يزال أتغطي بعض عقود التأمين       4ب
 بالتأمين المغطىالحدث  يُعد ،من قبل حملة الوثائق. وفي مثل تلك العقود-بالفعل -بالغ عنھا للمطالبات التي تم اإل معاكس المباشر ضد تطور

 ھو اكتشاف التكلفة النھائية لتلك المطالبات.

  المدفوعات العينية
  

مح بأداء المدفوعات عينيا. مثال ذلك عندما      5ب  تبدلتتطلب بعض عقود التأمين أو تس روق االمؤمن  يس بدال من تعويض حامل  فوراً،لبند المس
 .العقودغطيھا تلتقديم خدمات طبية  الطبي طاقمهو به مستشفيات الخاصةالالوثيقة. ومثال آخر على ذلك عندما يستخدم المؤِمن

توفي بعض عقود الخدمة ذات       6ب توى الخدمة فيھا على حدث غير مؤكد تعريف عقد  األتعابتس في ھذا الوارد تأمين الالمحددة التي يعتمد مس
يانة يوافق فيه مقدم الخدمة على  الدولالمعيار الدولي للتقرير المالي ولكن ال يتم تنظيمھا في بعض  على أنھا عقود تأمين. مثال ذلك عقد ص

الح  تند  ماكيناتإص  ماكينةالمؤكد ما إذا كانت غير ولكن من  ،عطالاأل من عدد المتوقعال إلىالخدمة المحددة  أتعابمعينة بعد عطلھا. تس
وف تتعطل. يؤثر عطل  ً  الماكينةمعينة س يا لبا على مالكھا والعقد يعوض المالك (عين بدال من النقد). مثال آخر عقد لخدمات تعطل  ،س

يارات يوافق فيه مقدم الخدمة على  يارة  أتعابالس اعدة على الطرق أو لسحب الس نوية محددة لتقديم المس ة مجاورة. العقد األخير  إلىس ورش
 القطع. استبدالأو  باإلصالحاتوافق مقدم الخدمة على القيام تأمين حتى إذا لم يالن يستوفي تعريف عقد أيمكن 

كل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على العقود أمن المحتمل       7ب حةن ال يش كله تطبيق المعايير أعبئا  6في الفقرة ب الموض كبر مما يش
  ارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:العقود خمثل تلك  إذا كانتتنطبق س كانتالتي  المالي للتقرير الدولية

  عطال  التي تكون قد حدثت بالفعل. األ الخلل أو مقابل نسبيةأھمية  ذاتن يكون ھناك التزامات أمن غير المحتمل     (أ) 

العميل (مع مراعاة  إلى خدمات يحول عندما (أو حالما)  اً يرادإن مقدم الخدمة يثبت إف ،15إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   (ب) 
ً -مقبول  المنھجالضوابط المحددة األخرى). وھذا  ) 1الذي يسمح لمقدم الخدمات ( ،ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بموجب -أيضا

) لتحسين 2و( 14رة بموجب الفق محظورةممارسات  تنطوي علىبھذه العقود ما لم  المتعلقةباالستمرار في سياساته المحاسبية الحالية 
  تسمح بذلك. 30–22سياساته المحاسبية إذا كانت الفقرات 
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نه إمسبقا. وللقيام بذلك ف الُمستلميراد يأخذ مقدم الخدمة في الحسبان ما إذا كانت تكلفة الوفاء بالتزامه التعاقدي بتقديم الخدمات تتجاوز اإل  (ج) 
من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وإذا لم ينطبق ھذا المعيار الدولي  19–15رات في الفق الموضحكفاية االلتزام مدى يطبق اختبار 

  .اخسارتھ متوقع لتحديد ما إذا كانت العقود 37يطبق معيار المحاسبة الدولي سمقدم الخدمة  كان ،للتقرير المالي على تلك العقود

 اإلفصاحات إلىبشكل كبير – في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة اإلفصاح ن تضيف متطلبات أمن غير المحتمل  ،ھذه العقودل   (د) 
  المطلوبة بموجب المعايير الدولية  للتقرير المالي األخرى.

  المخاطر األخرىعن تمييز مخاطر التأمين 
  

ير تعريف عقد       8ب  ،المخاطر الماليةخالف ب ،المخاطرالذي يعرفه ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنه  ،التأمين مخاطر إلىتأمين اليش
 .عقد تأمين ال يُعد مھمة مخاطر تأميندون ب ةمالي مخاطر إلىن العقد الذي يعرض المصدر إمصِدره. إلىمن حامل العقد  ةمحولال

 ليستفي الملحق أ قائمة من المتغيرات المالية وغير المالية. وتتضمن ھذه القائمة متغيرات غير مالية  الوارديتضمن تعريف المخاطر المالية       9ب
ائر لمثل مؤشر  ،في العقد بطرف خاصة تبعددرجات الحرارة في مدينة معينة. لزالزل في منطقة معينة أو مؤشر الخس المتغيرات غير  وتس
ةالمالية  الً مثل حدوث أ ،بطرف في العقد الخاص  مخاطر ال تُعد ،عالوة على ذلكوذلك الطرف. لو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أص

ل غير مالي  عار إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات في  ةمالي مخاطرالتغيرات في القيمة العادلة ألص وق لمثل تلك أس الس
ول (متغير مالي) ولكنھا تعكس  اً األص بيل المثال إذا أيض ل غير مالي محدد يحتفظ به طرف في العقد (متغير غير مالي). فعلى س حالة أص

امن  يارة معينة يعرض الض مان القيمة المتبقية لس يارة لمخاطركان ض  ،مخاطر تأمين تُعد فإن تلك المخاطر ،التغيرات في الحالة المادية للس
 .ةمالي مخاطر توليس

ن العديد من عقود التأمين على الحياة تضمن إف ،. فعلى سبيل المثالمھمة مخاطر تأمين إلىضافة إ ،ةمالي لمخاطرالمصدر ض بعض العقود عرِّ تُ    10ب
حيان رصيد حساب في بعض األ-بشكل كبير –) وتتعھد بمنافع وفاة تتجاوز مخاطر ماليةلحملة الوثائق (ينتج عنه  من معدل العائد أدني اً حد

 مثل ھذه العقود عقود تأمين.   تُعدوفاة). ال مخاطرفي شكل  مخاطر تأمينحامل الوثيقة (ينتج عنھا 

ر  مرتبطدفع مبلغ  بالتأمين مغطىينجم عن حدث  ،بموجب بعض العقود    11ب عاربمؤش ر ،مثل ھذه العقود عقود تأمينتُعد . ولألس ن تكون أ ةطيش
بمؤشر  المرتبطةالبقاء على قيد الحياة وب الدفعة السنوية المشروطةن إف ،كبيرة. فعلى سبيل المثال بالتأمين المغطىالحدث ب المشروطةالدفعة 
ة تحول مخاطر تأمين التكلفة  نويةوھو بقاء  –ألن الدفع ينجم عن حدث غير مؤكد نظراً معيش احب الدفعة الس على قيد الحياة. والربط  ص

ر  عاربمؤش اً حول يولكنه  ،تقة مدمجةيعد مش لألس تقة المدمجة إف ،مھما ةالتأمين الناتج مخاطرمخاطر التأمين. وإذا كان تحويل أيض ن المش
توفي تعريف عقد التأمين ھا بالقيمة العادلة (أنظر الفقرة  يلزموفي مثل ھذه الحالة ال  ،تس لھا وقياس من ھذا المعيار الدولي للتقرير  7فص

  المالي).

مسبقا  ةموجود تُعد مخاطرالتأمين  مخاطرن إف ،خرىأالمؤمن من حامل الوثيقة. وبعبارة  التي يقبلھا المخاطر إلىيشير تعريف مخاطر التأمين    12ب
 مخاطر تأمين. ال تُعدالعقد  التي تنشأ عن ةالجديد المخاطر فإن ،المؤمن. وعليه إلىمن حامل الوثيقة  ايتم تحويلھ

المالي للحدث السلبي.  يعادل التأثيرسلبي على حامل الوثيقة. وال يقيد التعريف الدفع من قبل المؤمن بمبلغ ال األثر إلىد التأمين يشير تعريف عق   13ب
بأصل جديد.  تالف التعريف ال يستبعد تغطية "جديد بدل قديم" تدفع لحامل الوثيقة ما يكفي للسماح باستبدال أصل قديم فإن ،فعلى سبيل المثال

وال يمنع دفع مبالغ  ،من يعيلھم المتوفى بھا مني التيالتعريف ال يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة ألجل بالخسارة المالية  فإن ،لمثلوبا
  محددة مسبقا لكمية الخسارة التي يسببھا موت أو حادث.

ً سلبي اً ثرأولكنھا ال تتطلب  ،تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد    14ب مثل ھذا ال يُعد على حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع. و ا
تخدم العقد لتقليل التعرض  اس للمخاطرالعقد عقد تأمين حتى لو كان حامل الوثيقة يس بيل المثالاألس تخدم  ،. فعلى س إذا كان حامل الوثيقة يس

ألن الدفع ليس مشروطا نظراً عقد تأمين  ال تُعدالمشتقة  فإن ،لمنشأةلت النقدية من أصل بالتدفقا يرتبط أساس مشتقة لتحوط متغير غير مالي
ل. وفي المقابل لبا بانخفاض في التدفقات النقدية من األص ير تعريف عقد  ،بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر س حدث غير مؤكد  إلىتأمين اليش

ما إذا كان الحدث  تتبعاقدياً مسبقاً للدفع. وال يتطلب ھذا الشرط التعاقدي المسبق من المؤمن يكون األثر السلبي له على حامل الوثيقة شرطاً تع
  ثر سلبي.أقناعة بأن الحدث قد تسبب في  إلىثر سلبي، ولكنه يسمح للمؤمن برفض الدفع إذا لم يتوصل أفي -فعليا -قد تسبب 

ال تُعد تسعيره للعقد)  عندمما توقعه المصدر  الحق وقت فيبكر أو أالعقد  يلغيالطرف المقابل أن  مخاطر(أي  الدواماالنقضاء أو  مخاطر  15ب
 فإن ،على الطرف المقابل. وبالمثل -سلبا -حدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر ب غير مشروطالطرف المقابل  إلىألن الدفع  نظراً  تأمين مخاطر
باألحداث  المرتبطةالتكاليف في  وليس ،بخدمة عقد المرتبطة اإلداريةالزيادات غير المتوقعة في التكاليف  مخاطر(أي  اتمصروفال مخاطر
 ال تؤثر سلبا على الطرف المقابل.   اتألن الزيادة غير المتوقعة في المصروفنظراً  مخاطر تأمين ال تُعد) بالتأمين المغطاة

ً عقد تأمين ما لم يعرض المصدر  ال يُعد اتالمصروف مخاطرأو  الدوام مخاطرأو  ،النقضاءا لمخاطرعقدا يعرض المصدر  فإن ،لذلك  16ب  إلى أيضا
 ،طرف آخر إلى تلك المخاطرباستخدام عقد ثان لتحويل جزء من  تلك المخاطرإذا كان مصدر ذلك العقد يقلل  ،بالرغم من ذلكتأمين. و مخاطر

 تأمين.   مخاطر إلىالعقد الثاني يعرض الطرف اآلخر  فإن
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 صناديق التأمينمنشأة منفصلة عن حامل الوثيقة. وفي حالة  المؤمنإذا كان  -فقط -من حامل الوثيقة  مھمةمخاطر تأمين قبول  المؤمن يستطيع   17ب
 تلك -بشكل جماعي -ن حملة الوثائق يتحملون أمن كل حامل وثيقة ويجمع تلك المخاطر. وعلى الرغم من  المخاطرالمشترك يقبل  ة،المشترك
 تأمين.الجوھر عقد  تُعدالذي  المخاطر - مع ذلك- يقبلن المشترك قد أال إبصفتھم مالك،  ةالمجمع المخاطر

  مثلة على عقود التأمينأ
  

  :كبيراً إذا كان تحويل مخاطر التأمين  ،عقود تأمين تُعدمثلة على العقود التي أفيما يلي     18ب

  أو تلف الممتلكات. التأمين ضد السرقة    (أ) 

  أو المسئولية المدنية أو المصروفات القانونية. ،أو المسئولية المھنية ،التأمين ضد المسئولية عن منتج  (ب) 

 ،تحدث الوفاةوف المؤكد متى س غير نه منأال إ اً،مؤكديُعد ن الموت أ(على الرغم من  ة الدفعالجنازة مسبق خططالتأمين على الحياة و   (ج) 
  تحدث خالل الفترة التي يغطيھا التأمين).وف ما إذا كانت الوفاة س ،نواع التأمين على الحياةأبالنسبة لبعض  ،أو

بقاء  –البقاء على قيد الحياة (أي العقود التي تقدم تعويضا مقابل حدث مستقبلي غير مؤكد ب المشروطةوالمعاشات  الدفعات السنوية   (د) 
 ،في الحفاظ على مستوى معيشة معين صاحب الدفعة السنوية أو المعاشلمساعدة  – على قيد الحياةش معاالأو صاحب الدفعة السنوية 

    والذي يتأثر بدونھا تأثرا سلبيا إذا بقي على قيد الحياة).

  .ةالطبي التغطيةو اإلعاقةتغطية    (ھـ) 

(أي العقود التي تقدم تعويضا إذا لم ينفذ طرف آخر عطاء  وتأمين التنفيذ ضمان وسندات، األمانة خيانة ضد التأمينو الكفالة،سندات   (و) 
  على سبيل المثال التزام بإنشاء مبنى).  ،التزاما تعاقديا

داء دفعة عندما أمدين معين  فشلداء مدفوعات معينة لتعويض حامل الوثيقة عن خسارة تكبدھا بسبب أتأمين االئتمان الذي ينص على   (ز) 
أو  ،مثل الشكل القانوني لضمان ،شكاال قانونية متعددةأاألصلية أو المعدلة ألداة الدين. وقد تأخذ ھذه العقود  الشروطتستحق بموجب 

ن ھذه العقود تستوفي أبالرغم من  ،أو عقد مشتق متعلق بالتعثر في سداد ائتمان أو عقد تأمين. ولكن ،نواع خطابات االئتمانألبعض 
ً -تستوفي  ال انھاإ ،تعريف عقد تأمين نطاق  ضمنوتقع  9في المعيار الدولي للتقرير المالي الوارد تعريف عقد الضمان المالي -أيضا

 ،(د)). ومع ذلك4وليس ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي (أنظر الفقرة  ،9والمعيار الدولي للتقرير المالي  5 32معيار المحاسبة الدولي 
مثل ھذه العقود عقود تأمين وقد استخدم  المحاسبة المنطبقة  يعدنه أ -في السابق -كد صراحة أمالي قد الضمان الفإذا كان مصدر عقود 

أو ھذا المعيار  9والمعيار الدولي للتقرير المالي 6 32ما معيار المحاسبة الدولي إ للمصدر اختيار تطبيق يمكنه فإن ،على عقود التأمين
  الضمان المالي ھذه. الدولي للتقرير المالي على مثل عقود 

من نطاق ضأو تاجر تجزئة  متعاملأو  صانع، قبل لبضاعة المباعة منلضمانات المنتج التي يصدرھا طرف آخر تقع ضمانات المنتج.   (ح) 
خارج  تقع -بشكل مباشر –تجزئة الأو تاجر  المتعاملأو  الصانعصدرھا يھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ولكن ضمانات المنتج التي 

  . 37ومعيار المحاسبة الدولي  15ألنھا تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي

 فإنعقد التأمين). في ھذه الحالة  كتابة رض لم تكن واضحة عندأ(أي التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية  الملكية صّحة على التأمين (ط)  
  ملكية وليس العيب نفسه.ال صحةھو اكتشاف عيب في  بالتأمين المغطىالحدث 

بعض العقود  7وب 6الفقرتان ب تستعرضثناء السفر). أمساعدة السفر (أي التعويض نقدا أو عينيا لحملة الوثائق عن خسائر متكبدة   (ي) 
  من ھذا النوع.

على مصدر السند  -سلبا -أو الفائدة أو كليھما إذا اثر حدث معين  االصلي، مبلغسندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من ال  (ك) 
فائدة أو سعر صرف عملة  معدلعلى سبيل المثال إذا كان الحدث ھو تغير في  ،ةمخاطر تأمين مھم نشأة إلى(ما لم يؤد الحدث المعين 

  جنبية). أ

الطبيعية المتغيرات الجيولوجية و وأ ،تغيرات في المتغيرات المناخية إلىباالستناد مقايضات التأمين والعقود األخرى التي تتطلب الدفع  (ل) 
  بطرف في العقد. الخاصةاألخرى 

 .عقود إعادة التأمين   (م) 
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى بإشارة 32 الدولي المحاسبة معيار إلى اإلشارة تستبدل ،7 المالي للتقرير الدولي المعيار المنشأة تطبقعندما    5
  
 .7بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  32شارة إلى معيار المحاسبة الدولي اإل تستبدل ،7منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي العندما تطبق    6
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  عقود تأمين: ال تُعدمثلة على البنود التي أفيما يلي    19ب 

على سبيل المثال عقود التأمين على  ،مھمةمخاطر تأمين لعقود االستثمار التي لھا الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنھا ال تعرض المؤمن     (أ) 
أنظر الفقرتين  ،وليست عقود تأميندوات مالية أو عقود خدمة أقود مثل ھذه العتُعد ( مھمةالحياة التي ال يتحمل المؤمن فيھا مخاطر وفاة 

  ) .21وب 20ب

حامل وثيقة التأمين من خالل آليات ال يمكن  إلى  المھمةجميع مخاطر التأمين تمرر ولكنھا  ،العقود التي لھا الشكل القانوني للتأمين (ب) 
على سبيل  ،بالتأمين المغطاةحامل الوثيقة  كنتيجة مباشرة للخسائر  قبل تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من النفاذلغاؤھا وواجبة إ

وليست دوات مالية أو عقود خدمة أ-عادة - تُعدبعض عقود إعادة التأمين المالية أو بعض عقود المجموعات (مثل ھذه العقود  ،المثال
  ) . 21وب 20أنظر الفقرتين ب ،عقود تامين

 ليس ھناكألنه نظراً ھناك عقد تأمين  ليسالمخاطر التي كان يمكن تغطيتھا من خالل التأمين ( اإلبقاء علىخرى أبعبارة  ،التأمين الذاتي  (ج) 
 اتفاقية مع طرف آخر) .

 ،كشرط مسبق تعاقدي للدفع ،ولكنھا ال تتطلب ،داء دفعة إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكدأالعقود (مثل عقود القمار) التي تتطلب    (د) 
 فيھاتحديد دفعة مقررة مسبقا لتحديد الخسارة التي يتسبب دون ذلك يحول ال  ،على حامل وثيقة التأمين. ولكن-سلبا -ن يؤثر الحدث أ

ً حدث معين مثل وفاة أو حادث (أنظر    ). 13الفقرة ب أيضا

بناء على تغيرات في  -فقط -ألنھا تتطلب من ذلك الطرف الدفع  ،لية ولكن ليس لمخاطر تأمينالمشتقات التي تعرض طرفاً لمخاطر ما  (ھـ) 
 مؤشر أو محددة، جنبيةأ عملة صرف سعر أو محددة، سلعة سعر أو محددة، مالية أداة سعر أو محدد، فائدة معدل من أكثر أو واحد
أنه في حال كون المتغير غير  شريطة ،آخر متغير أو محدد، ائتماني مؤشر أو محدد ائتماني تصنيف أو للمعدالت، أو لألسعار محدد
ً  ذلك المتغير ليس يكون ،مالي   ) . 9بطرف في العقد (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  خاصا

مان متعلق بائتمان (أو خطاب ائتمان، أو   (و)  داد عقد تعثر في ض تق ائتماني أو عقد تأمين ائتمان) يتطلب مدفوعات حتى إذا كان  س مش
  ) .9داء الدفعات عند استحقاقھا (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي أالمدين في  فشلحامل الضمان لم يتكبد خسارة من 

ً  ليسأو جيولوجي أو متغير طبيعي آخر  ،متغير مناخي إلىتستند داء دفعة أعقود تتطلب   (ز)  بطرف في العقد (يوصف عموما  خاصا
  بالمشتقات المناخية) . 

متغير مناخي أو جيولوجي أو  إلىباالستناد  ،أو الفائدة أو كليھما ،المبلغ األصليسندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من   (ح) 
ً  ليسطبيعي آخر   بطرف في العقد.      خاصا

أإذا     20ب . ويعني 9فإنھا تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،أصول مالية أو التزامات مالية 19في الفقرة ب الموضحةعن العقود  نش
  :ما يلي تنطوي علىالتي و ،المحاسبة عن الوديعة-حيان في بعض األ-ن طرفي العقد يستخدمان ما يسمى أ ،خرىأشياء أمن بين  ،ذلك

  يراد.وليس على أنه إ ،على أنه التزام مالي لمالُمستحد الطرفين العوض أيثبت    (أ) 

 مصروف. وليس على أنه ،الطرف اآلخر العوض المدفوع على أنه أصل مالي يثبت (ب) 

. وبموجب المعيار 15المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق  ،أصول مالية أو التزامات مالية 19في الفقرة ب الموضحةعن العقود  ينشأإذا لم    21ب
عميل بمبلغ يعكس  إلى داء من خالل تحويل سلعة أو خدمة  أيراد عندما (أو حالما) تفي المنشأة بالتزام اإل إثبات يتم ،15الدولي للتقرير المالي 

 .  أن لھا حق فيهالعوض الذي تتوقع المنشأة 

   المھمةمخاطر التأمين 
  

مخاطر التأمين. وتناقش الفقرات اآلتية تقويم ما  21ب – 8. وتناقش الفقرات بمھمةإذا كان يحول مخاطر تأمين  -فقط -يعد العقد عقد تأمين    22ب
 . مھمةإذا كانت مخاطر التأمين 

 ،في ان يدفع المؤمن منافع اضافية كبيرة في أي حالة بالتأمين مغطىكان يمكن ان يتسبب حدث  ،وفقط إذا ،إذا مھمةعد مخاطر التأمين ت    23ب
المضمون التجاري (أي ليس لھا اثر مشاھد على اقتصاديات المعاملة). إذا كانت منافع اضافية كبيرة مستحقة  إلىباستثناء الحاالت التي تفتقر 

 إلى غير محتمل  بالتأمين المغطىؤه حتى إذا كان الحدث الشرط في الجملة السابقة قد يكون تم استيفا فإنالدفع في حاالت لھا مضمون تجاري 
لية المتوقعة حد كبير جدا أو حتى إذا كانت القيم الحالية المتوقعة (المرجحة االحتمال) للتدفقات النقدية المحتملة تمثل جزء صغيرا من القيمة الحا

                                                                                                     لجميع التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية.                        

 بالتأمين المغطىالدفع إذا لم يقع الحدث  ستستحق كانتلمبالغ التي تزيد عن تلك التي ا إلى 23في الفقرة ب الموضحةضافية تشير المنافع اإل   24ب
ولكنھا  ،المطالبات وتقويم المطالبات التعامل معضافية تكاليف تلك المبالغ اإل تشملالمضمون التجاري).  إلىالتي تفتقر  التصورات (باستثناء
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  :تستبعد
  

تعني  ،باستثمار مرتبطفي عقد تأمين على الحياة  ،الوثيقة مقابل الخدمات المستقبلية. فعلى سبيل المثالفقدان القدرة على تحميل حامل    (أ) 
مقابل القيام بذلك. ولكن ھذه الخسارة  أتعابستثمار والحصول على االدارة إخدمات  داءأ باستطاعته ن المؤمن لم يعدأوفاة حامل الوثيقة 

تماما مثل ما ھو الحال بالنسبة لمدير صندوق مشترك فھو ال يتحمل مخاطر تأمين فيما  ،أميناالقتصادية للمؤمن ال تعكس مخاطر ت
تقويم حجم مخاطر  ليست مالئمة عنددارة االستثمار إلألتعاب المستقبلية لالخسارة المحتملة  فإن ،يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل. لذلك

  العقد.  الُمحولة من خاللالتأمين 

التنازل عن ھذه الرسوم ال  فإنوجد تلك الرسوم ألغاء أو التخلي. وألن العقد عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلھا عند اإل التنازل  (ب) 
  يعوض حامل الوثيقة مقابل مخاطر موجودة مسبقا. وعليه فال صلة لھا بتقويم حجم مخاطر التأمين الذي يحوله العقد. 

خذ في الحسبان عقدا يتطلب من المصدر دفع مليون وحدة  ،خسارة كبيرة لحامل العقد. فعلى سبيل المثالدفعة مشروطة بحدث ال يسبب   (ج) 
صل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير مھمة لحامل العقد بمبلغ وحدة عملة واحدة. في ھذا العقد يحول حامل األعملة إذا تعرض 

بأنه يتعين على  التأمينغير  مخاطرخسارة وحدة عملة واحدة. في نفس الوقت ينتج العقد  يھ ةغير مھم مخاطرالمؤمن  إلىالعقد 
ال ھذا العقد  فإنمن حامل العقد  ةمخاطر تأمين مھم يقبلن المصدر ال وحدة عملة إذا وقع الحدث المعين. وأل 999,999المصدر دفع 

  عقد تأمين. يُعد

اسب المؤمن عن ھذه المبالغ بشكل منفصل.                                                                        إمكانية استرداد إعادة التأمين. يح   (د) 

بية للقأ إلىالرجوع ب وليس ،ھمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفردهأيجب على المؤمن تقويم     25ب مخاطر  فإن ،وعليه 7وائم المالية.ھميتھا النس
غير جدا ب ةكون مھمتالتأمين قد  ائرأحتى ولو كان ھناك احتمال ص بية ن يكون ھناك خس جل ذات أھمية نس ن ھذا إ. بالكاملالعقود  من س

نيف عقد ما على أنه عقد تأمين. ولكن إذا كان معلوما  ھل تص جالً ن أالتقويم لكل عقد بمفرده يجعل من الس ً متجانس س بيا - ا من العقود  -نس
غيرة  منالمؤمن فحص كل عقد  فال يلزم  ،تكون من عقود جميعھا تحول مخاطر تأمينيالص جل ذلك ض تقة  قليل الس  ةلتحديد عقود غير مش

 . ةتحول مخاطر تأمين غير مھم

عقد يُعد ن العقد إف ،الدفع عند البقاء على قيد الحياة نه إذا كان عقد يدفع منافع وفاة تتجاوز المبلغ المستحقأ 25ب –23الفقرات ب يترتب على    26ب
في الفقرة  ورد). وكما سجل العقود بالكامل إلىوليس العقد  إلىبالرجوع  يتم تقديرھاضافية غير مھمة (تأمين ما لم تكن منافع الوفاة اإل

 المخاطرلغاء أو التخلي ال يدخل في ھذا التقويم إذا كان التنازل ال يعوض حامل الوثيقة مقابل التنازل عند الوفاة عن رسوم اإل فإن ،(ب)24ب
المشروطة ما لم يكن مجموع الدفعات  ،عقد تأمين يُعدسنوية يدفع مبالغ منتظمة لبقية عمر حامل الوثيقة  دفعةعقد  فإن ،مسبقا. وبالمثل ةالموجود

 غير مھم.   بالبقاء على قيد الحياة

ً طلبتضافية. قد تتضمن ھذه المنافع مإمنافع  إلى 23تشير الفقرة ب   27ب مبكرا ولم يتم  بالتأمين المغطىبكر إذا وقع الحدث في وقت أبدفع المنافع  ا
 حينمانفعة وفاة ثابتة تأمين يقدم م ،خرىأتعديل الدفعة مقابل القيمة الزمنية للنقود. مثال على ذلك التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد (بعبارة 

ن حامل الوثيقة سيتوفى، ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد. سوف يتكبد المؤمن ألتغطية). من المؤكد ا النقضاءدون تاريخ ب ،يتوفى حامل الوثيقة
 .    بالكاملالعقود  سجل من شاملةحتى لو لم يكن ھناك خسارة  ،خسارة من تلك العقود الفردية التي يتوفى حملة الوثائق المتعلقة بھا مبكرا

مكون التأمين.  إلىھمية تحويل مخاطر التأمين يتم تقويمھا بالرجوع أ فإن ،مكون وديعة ومكون تأمين إلىعقد التأمين  تفكيكإذا لم يكن قد تم    28ب
 المشتقة المدمجة. إلىمن خالل مشتقة مدمجة بالرجوع  الُمحولةھمية مخاطر التأمين أويتم تقويم 

  غيرات في مستوى مخاطر التأمينالت
  

نھا تحول بالفعل مخاطر تأمين في وقت الحق. فعلى سبيل أعلى الرغم من  ،المصدر عند نشأة العقد إلى مخاطر تأمينال تحول بعض العقود أي    29ب
لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصالت من االستثمار عند  ستثمار ويتضمن خياراً اال على اً محدد اً خذ في الحسبان عقدا يقدم عائد ،المثال

 صحاب الدفعاتأالحالية التي يحملھا المؤمن على  الدفعة السنويةالبقاء على قيد الحياة بمعدالت ب مشروطةسنوية  دفعةاالستحقاق لشراء 
ن تتم ممارسة الخيار ألن المؤمن أ إلىالمصدر  إلىين خرين عندما يمارس حامل الوثيقة الخيار. ال يحول العقد مخاطر تأماآل الجدد السنوية

المؤمن في ذلك الوقت. ولكن إذا كان العقد يحدد معدالت  إلى ةساس يعكس مخاطر التأمين المحولأالسنوية على  الدفعةيظل حرا في تسعير 
ً ساسأالسنوية (أو  الدفعة  المصدر عند نشأة العقد. إلىالعقد يحول مخاطر التأمين  فإن ،السنوية) الدفعةلتحديد معدالت  ا

 .ھائانقضاحين  إلىطفاء جميع الحقوق وااللتزامات أو إن يتم أ إلىالعقد الذي يتأھل على أنه عقد تأمين يظل عقد تأمين   30ب
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                     واحداً  عتمد بعضھا على بعض) تشكل عقداً يخالف ذلك بفإن العقود التي يتم الدخول فيھا في وقت واحد مع طرف مقابل واحد (أو العقود التي  ،لھذا الغرض 7
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   5 المالي للتقرير الدولي المعيار
  المستمرة غير والعملياتالمحتفظ بھا للبيع  المتداولة غير األصول

  
   الھدف

 العمليات عن واإلفصاح والعرض المحتفظ بھا للبيع، األصول عن المحاسبة تحديد ھو المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ھدف      1
 : المالي للتقرير الدولي لمعيارا يتطلب ،وبالتحديد. المستمرة غير

 العادلة القيمة وأ الدفتري بالمبلغ محتفظ بھا للبيع أنھا على تصنيفھا ضوابط تستوفي التي األصول أن يتم قياس   ) أ(
 ً  ؛ األصول تلك استھالك يقافإوأن يتم  أقل، أيھا ،البيع تكاليف منھا مطروحا

 المركز قائمة في منفصل بشكل محتفظ بھا للبيع أنھا على تصنيفھا ضوابط تستوفي التي األصول عرضأن يتم   ) ب(
  .الشامل الدخل قائمة في منفصل بشكل المستمرة غير العمليات نتائج عرضأن يتم و المالي

  
  النطاق

واردة في  والعرض التصنيف متطلبات تنطبق          2 ذاال ار ھ دولي المعي ر ال الي للتقري ى الم ع عل ر األصول جمي ة غي  1المتداول

ات وتنطبق. لمنشأةل االستبعاد مجموعات جميع وعلى المثبتة اس متطلب واردة القي ذا في ال ار ھ دولي المعي ر ال الي للتقري  الم
 األصول تلك )، باستثناء4 الفقرة في كما ُحددت( االستبعاد مجموعات جميع وعلى المثبتة المتداولة غير األصول جميع على

ً  أن يستمر قياسھا يجب التيو 5 الفقرة في المذكورة   .ليهإ رالمشا للمعيار وفقا

ً  متداولة غير أنھا علىالمصنفة  األصول       3 على  تصنيفھا إعادة يجوز ال" المالية القوائم عرض" 1 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
ً  محتفظ بھا للبيع أنھا على أن تُصنف ضوابط تستوفي حتى متداولة أصولأنھا  . المالي للتقرير الدولي المعيار لھذا وفقا
ً  اقتناؤھا تم والتي متداولة غير عادةً  المنشأة تعتبرھا التي الفئة أصول  أنھا على تصنيفھا يجوز ال البيع إعادة بُغية حصريا
ً  محتفظ بھا للبيع نھاأ علىأن تُصنف  ضوابط تستوف لم ما متداولة   .المالي للتقرير الدولي المعيار لھذا وفقا

أة تستبعد األحيان بعض في          4 ً  ،األصول من مجموعة المنش ا اتاال بعض مع ربم ا بشكل مباشر تزام ً  ،المرتبطة بھ ا  في مع
 وحدة من جزءً  أو، واحدة نقد توليد وحدة أو، نقد توليد وحدات مجموعة تكون قد ھذه االستبعاد مجموعةمثل . واحدة معاملة
د د تولي دة نق ن. 2واح مل أن يمك ةال تش أةل صولأ أي مجموع ات أيو لمنش ا التزام ا ،عليھ ي بم ك ف ة األصول ذل  ،المتداول

تبعدة واألصول المتداولة وااللتزامات رة بموجب المس ات من 5 الفق اس متطلب واردة القي ذا في ال ار ھ دولي المعي ر ال  للتقري
الي للتقرير الدولي المعيار ھذا في الواردة القياس متطلبات نطاق ضمن المتداولة غير االصول أحد كان إذا. المالي  جزءً  الم
ى تنطبق المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في الواردة القياس متطلبات نإف ،استبعاد مجموعة من ل، المجموعة عل وفي  كك

ا ،البيع تكاليف منھا مطروحا العادلة وقيمتھاأ الدفتري بمبلغھا المجموعة قياس يتم تلك الحالة ل أيھم م ت. أق ات ت د المتطلب حدي
  .23و ،19و ،18 الفقرات د فياالستبعا مجموعة ضمن الفردية وااللتزامات األصوللقياس 

  
 للتقرير الدولية والتي تشملھا المعايير التالية، األصول على 3المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في القياس شروط تنطبق ال      5

 :استبعاد مجموعة من جزءك أو فردية أصولك إما ،المذكورة المالي

 ").الدخل ضرائب" 12 الدولي المحاسبة معيار( المؤجلة الضريبة صولأ      ) أ(

 ").الموظف منافع" 19 الدولي المحاسبة معيار( الموظف منافع عن ناشئةال صولاأل    ) ب(

 ."ماليةال األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن ماليةال صولاأل      )ج(

ً  عنھا المحاسبة تمت التي المتداولة غير األصول     ) د(  40 الدولي المحاسبة معيار فيالوارد  العادلة القيمة لنموذج وفقا
  ".ةاالستثماري اتالعقار"

ً  العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي المتداولة غير األصول    ) ھـ( ً  البيع تكاليف منھا مطروحا  41 الدولي ةالمحاسب لمعيار وفقا
 ".الزراعة"

  ".التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار في ُعرفت كما التأمين عقود بموجب التعاقدية الحقوق      ) و(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كثربأ التقرير فترة بعد استردادھاأن يتم  توقعي مبالغ على تشتمل التي األصول ھي المتداولة غير األصول فإن السيولة،على أساس  عرضلل وفقاً  المصنفة لألصول 1
  .األصول ھذه مثل تصنيف على 3 الفقرة تنطبق. شھراً  عشر اثني من

 أقل تصبح فإنھا المستمر، االستخدام من بدالً  البيع من رئيس بشكلٍ يتوقع أن تنشأ  اصول من مجموعة أو أصل من النقدية التدفقات تكون أن بمجرد ذلك، من الرغمب 2
  .منفصلة نقد توليد وحدة نقد توليد وحدة من جزءً  كانت التي االستبعاد مجموعة وتصبح األخرى، األصول عن الناشئة النقدية التدفقات على اعتماداً 

    لتي تتطلب أن يتم قياس األصول المعنية وفقاً للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي تنطبق عليھا.، ا19و 18بخالف الفقرات   3
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 أو( متداول غير صلأ على تنطبق التي المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في الواردة والقياس والعرض ،التصنيف متطلبات         أ5
ر أصل على - أيضا - تنطبق حتفظ به للبيعم أنه على مصنف) استبعاد مجموعة داول غي تبعاد مجموعة أو( مت  مصنف) اس

ً مالك بصفتھم المالك على محتفظ به للتوزيع أنه على   ).المالك على محتفظ به للتوزيع( ا

) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير باألصول يتعلق فيما المطلوبة اإلفصاحات المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا يحدد    ب5
األخرى  الدولية المعايير في الواردة اإلفصاحات تنطبق ال .مستمرةال غير عملياتال أو محتفظ بھا للبيع أنھا على المصنفة
  :المالي للتقرير الدولية تلك المعايير تتطلب لم ما) االستبعاد مجموعات أو( األصول ھذه مثل على المالي للتقرير

 أو محتفظ بھا للبيع أنھا على المصنفة) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير باألصول يتعلق فيما ددةمح فصاحاتإ    ) أ(
  أو مستمرة؛ال غير عملياتال

 فيالواردة  القياس متطلبات نطاق ھي ليست ضمن استبعاد مجموعة ضمن والتزامات أصول قياس عن إفصاحات    )ب(
 المرفقة األخرى االيضاحات في بالفعل مقدمةليست  اإلفصاحات ھذه مثلكون تو 5 المالي للتقرير الدولي المعيار

  .المالية القوائمب

 عمليات أو محتفظ بھا للبيع أنھا على مصنفة) استبعاد مجموعات أو( متداولة غير أصول عن اإلضافية اإلفصاحات تكون قد
 من 125و 15 الفقرتينوبالتحديد  ،1 الدولي المحاسبة معيار فيالواردة  العامة بالمتطلبات لاللتزام ضرورية مستمرة غير
  .المعيار ذلك

  
محتفظ  أنھا على أو محتفظ بھا للبيع أنھا على) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير األصول تصنيف

   المالك على بھا للتوزيع
 

داول غير أصالً تصنف أن المنشأة على يجب          6 ى) ستبعادا مجموعة أو( مت ه عل ع أن ه للبي ان إذا محتفظ ب ه ك دفتري مبلغ  ال
   .المستمر االستخدام خالل منبدالً  بيع معاملة خالل من رئيس بشكل استرداده يتموف س

ً  كون األصل (أو مجموعة االستبعاد)ييجب أن فإنه ، وحتى يكون األمر كذلك        7 الراھنة مع مراعاة  للبيع الفوري في حالته متاحا
بدرجة  محتمالً (أو مجموعات االستبعاد) ويجب أن يكون بيعه  روط العادية والمتعارف عليھا لبيع مثل ھذه األصولالشفقط 
  .عالية

ع محتمالً وليكون ا         8 ة،  لبي ه بدرجة عالي ً ملتزم المناسب اإلدارةيجب أن يكون مستوى فإن ع األصل (أو مجموعة  ا بخطة لبي
ذلك، يجب تسويق األصل  عالوة على .الخطة وإكمال مشترفي برنامج نشط لتحديد  تم البدء أن يكون قداالستبعاد)، ويجب 

ع بسعر غرض البشكٍل نشط (أو مجموعة االستبعاد)  والً يكون لبي ه معق ة بقيمت ة.  بالمقارن ة الحالي ك، باإلالعادل ى ذل ضافة إل
ه  البيعيتأھل  يكون متوقعاً أن أنينبغي  ع لإلثبات على أن لبي تثناء مكتم اريخ التصنيف، باس نة واحدة من ت ا ھو  خالل س م

ر المرجح كمالإلالتصرفات المطلوبة ، وينبغي أن تشير 9مسموح به بموجب الفقرة  رات  الخطة إلى أنه من غي إجراء تغيي
بان  ينبغيو .سحبھاسيتم  الخطة على الخطة، أو أنمھمة  ال األخذ في الحس ى احتم ةالحاجة إل ة األسھم موافق ان (إذا  حمل ك

 ً    بدرجة عالية. محتمالً إذا كان البيع تقويم ما من  كجزءفي السلطة القانونية)  مطلوبا

جميع أصول  تصنيفأن تقوم بتابعة منشأة السيطرة على  فقد تنطوي علىبخطة بيع تكون ملتزمة يجب على المنشأة التي        أ8
، بغض النظر 8- 6استيفاء الضوابط المحددة في الفقرات  عندما يتم للبيععلى أنھا محتفظ بھا التابعة المنشأة والتزامات تلك 

 التابعة السابقة بعد عملية البيع.منشأتھا ما إذا كانت المنشأة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في ع

ع ال إلكمال لوبة الفترة المط من سنة واحدة. تمديد البيع ألكثر إكمالفترة تمديد تتسبب األحداث أو الظروف في قد           9 عملية البي
تبعاد)  أصالً  يمنع ىأن يصنف  من(أو مجموعة اس ه عل ع  أن ه للبي دما يكونمحتفظ ب أخير عن  ظروف أو أحداث بسبب الت

ة يطرة عن خارج أة س ونو المنش اك يك ل ھن افٍ  دلي ى ك أة أن عل زال ال المنش ة ت ا ملتزم ع بخطتھ ة أو( األصل لبي  مجموع
  في الملحق ب. الواردةالضوابط استيفاء  ا ھو الحال عندما يتميكون ھذوف وس )االستبعاد

ً لمعيار للمبادلة جوھر أخرى عندما يكون أصول غير متداولة بمبادلة أصول غير متداولة معامالت البيع تشمل       10 تجاري وفقا
 ."والمعدات اآلالتو العقارات" 16المحاسبة الدولي 

ً  أصالً  منشأةال عندما تقتني        11 تبع بُغية غير متداول (أو مجموعة استبعاد) حصريا ً ااس ا اء ، ده الحق اريخ االقتن ا في ت فيجب عليھ
ه ) االستبعاد ف األصل غير المتداول (أو مجموعةيتصن ى أن ع عل ه للبي طمحتفظ ب تيفاءإذا  فق م اس نة المتطلب   ت واحدة الس

ة أن أي ويكون)، 9الفقرة  به بموجبباستثناء ما ھو مسموح ( 8في الفقرة الوارد  ضوابط أخرى  من المحتمل بدرجة عالي
خالل  االقتناء (عادةً  تليخالل فترة قصيرة  سوف يتم استيفاؤھا في ذلك التاريخ يتم استيفاؤھا لمو  8و 7في الفقرتين واردة  

 ثالثة أشھر).

(أو  غير متداولأصالً  تصنف أن فال يجوز للمنشأة تقرير،بعد فترة ال 8و 7الواردة في الفقرتين الضوابط إذا تم استيفاء       12
استيفاء تلك  ذلك، عندما يتم بالرغم من. إصدارھا ) على أنه محتفظ به للبيع في تلك القوائم المالية عنداستبعادمجموعة 
المعلومات المحددة في عن  القوائم المالية، يجب على المنشأة أن تفصحاعتماد إصدار  بعد فترة التقرير ولكن قبل الضوابط

  .يضاحاتاإل(أ) و(ب) و(د) في  41الفقرة 
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عندما تكون المنشأة ملتزمة  المالكعلى محتفظ به للتوزيع ) على أنه استبعاد (أو مجموعةأصل غير متداول يتم تصنيف       أ12
متاحة للتوزيع  األصول تكون يجب أن وحتى يكون األمر كذلك، فإنهعلى المالك. بتوزيع األصل (أو مجموعة االستبعاد) 

أن  بدرجة عالية، يجب محتمالً يكون التوزيع ول .بدرجة عاليةمحتمالً ويجب أن يكون التوزيع  الراھنةالفوري في حالتھا 
ً  ينبغيالتوزيع و إكمالالبدء في إجراءات  يكون قد تم  وينبغي .خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيفكماله إأن يكون متوقعا
 التوزيع ، أو أنالتوزيع علىمھمة إجراء تغييرات  توزيع إلى أنه من غير المرجحإلكمال الاإلجراءات المطلوبة  أن تشير

ً (إذا  حملة األسھم الحاجة إلى موافقةاحتمال األخذ في الحسبان  ينبغيسحبه. وسيتم   كجزءفي السلطة القانونية)  كان مطلوبا
   رجة عالية.بد محتمالً  التوزيعإذا كان تقويم ما من 

  عنھا التخلي يتمس التي المتداولة غير األصول

 ألن ھذا نظراً . محتفظ به للبيع أنه على عنه التخلي يتمس) استبعاد مجموعة أو( متداول غير أصالً  تصنف ال يجوز للمنشأة أن      13
 االستبعاد مجموعة كانت إذا ذلك، بالرغم من. المستمر االستخدام خالل من رئيس بشكل استرداده يتموف س الدفتري مبلغه
 النقدية والتدفقات النتائج عرض المنشأة على فيجب ،)ج(- )أ(32 الفقرة في الواردة للضوابط مستوفية عنھا التخلي سيتم التي

ً  مستمرة غير عمليات أنھا على االستبعاد لمجموعة  .ستخداماال عن وقفم فيه التتذي يال تاريخال في 34و 33 للفقرتين وفقا
 مجموعات أو( المتداولة غير األصول عنھا التخلي سيتم التي) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير األصول تشمل

 سيتم التي) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير واألصول االقتصادي عمرھا نھاية إلى استخدامھا سيتم التي) االستبعاد
   .بيعھا من بدالً  تخريدھا

  .عنه التخلي تم أنه لو كما أُخرج من الخدمة بشكل مؤقت متداول غير صلأ أن تحاسب عن جوز للمنشأةال ي      14

  
  محتفظ بھا للبيع أنھا على المصنفة) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير األصول قياس

  

 )استبعاد مجموعة أو( متداول غير صلأ قياس

 الدفتري محتفظ به للبيع بمبلغه أنه على المصنف) االستبعاد مجموعة أو( المتداول رغي األصل أن تقيس المنشأة على يجب      15
ً  العادلة وقيمتهأ   .أقل أيھما ،البيع تكاليف منھا مطروحا

 المالك محتفظ به للتوزيع علىعلى أنه المصنف األصل غير المتداول (أو مجموعة االستبعاد) أن تقيس يجب على المنشأة       أ15
  4.التوزيع، أيھما أقلالعادلة مطروحا منھا تكاليف  تهوقيمأالدفتري  همبلغب

رة الضوابط لتصنيفه حديثا يستوفي  تم اقتناؤهإذا كان أصل (أو مجموعة استبعاد)         16 ع (انظر الفق ه للبي )، 11على أنه محتفظ ب
يكن لم  إذا الدفتري همبلغبولي األثبات عند اإل) يقاس األصل (أو مجموعة االستبعادينتج عنه أن سوف  15لفقرة اتطبيق فإن 

اء ، أيھما أقلتكاليف البيع االعادلة مطروحا منھ تهوقيمأ(على سبيل المثال، التكلفة)  قد تم تصنيفه كذلك م اقتن الي، إذا ت . وبالت
   ا تكاليف البيع.قياسه بالقيمة العادلة مطروحاً منھفيجب  ،تجميع منشآتاألصل (أو مجموعة االستبعاد) كجزء من 

ويجب تكاليف البيع بقيمتھا الحالية.  أن تقيسالمنشأة فيجب على البيع بعد سنة واحدة،  عندما يكون من المتوقع أن يحدث     17
 تكلفة تمويل.على أنھا الربح أو الخسارة  ضمنمرور الوقت  التي تنشأ منوأي زيادة في القيمة الحالية لتكاليف البيع عرض 

(أو  قياس المبلغ الدفتري لألصل ع، يجبمباشرة قبل التصنيف األولي لألصل (أو مجموعة االستبعاد) على أنه محتفظ به للبي       18
   .المنطبقةاألصول وااللتزامات في المجموعة) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  جميع

نطاق متطلبات  ضمن ليست ألي من األصول وااللتزامات التيالدفترية  بالغفإن الملمجموعة استبعاد، الحقة  إعادة قياسعند        19
في مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع، ولكنھا مضمنة المعيار الدولي للتقرير المالي، الواردة في ھذا  القياس

بل إعادة قياس القيمة العادلة مطروحاً منھا تكاليف قالتي كانت منطبقة  وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليتجب إعادة قياسھا 
 االستبعاد. البيع لمجموعة

  عكسھاو الھبوط خسائر إثبات

 القيمة لىإ) االستبعاد مجموعة أو( األصل لقيمة الحق أو وليأ تخفيض أيمقابل  ھبوط خسارة أن تثبت المنشأة على يجب     20
ً  العادلة ً  ثباتهإ يتم لم ر الذيبالقد البيع، تكاليف منھا مطروحا   .19 للفقرة وفقا

ً مكسب أن تثبت المنشأة على يجب      21 ً  العادلة القيمة في الحقة زيادة مقابل أي ا  لكن ال يزيدو صل،ألل البيع تكاليف منھا مطروحا
ً  إما إثباتھا تم التي التراكمية الھبوط خسارة عن ً ساب أو المالي للتقرير الدولي المعيار لھذا وفقا ً  قا  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
  ".األصول قيمة في الھبوط" 36

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضريبة الدخل. ومصروفالتوزيع، باستثناء تكاليف التمويل تُعزى بشكل مباشر إلى تكاليف التوزيع ھي التكاليف اإلضافية التي    3
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ً  المنشأة على يجب        22 ً  العادلة القيمة في الحقة زيادة أي مقابل أن تثبت مكسبا  :استبعاد لمجموعة البيع تكاليف منھا مطروحا

ً  ثباتهإ يتم لم بالقدر الذي     ) أ(  ولكن ؛19 للفقرة وفقا

ً  إما ،إثباتھا تم التي التراكمية الھبوط خسارة عن ال يزيد   ) ب( ً  سابقا أو المالي للتقرير يالدول المعيار لھذا وفقا  لمعيار وفقا
 المعيار ھذا في الواردة القياس متطلبات نطاق ضمنھي  التي المتداولة غير األصول على ،36 الدولي المحاسبة
  .المالي للتقرير الدولي

 غير لألصول دفتريال المبلغ) تزيد أو( يجب أن تخفض استبعاد لمجموعة المثبتة) الحق مكسب أي أو( الھبوط خسارة     23
 ترتيب حسب المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا في الواردة القياس متطلبات نطاق ضمن ھي التي المجموعة في المتداولة

    ).2004 في المنقح( 36 الدولي المحاسبة معيار من 122و) ب( و) أ( 104 الفقرات في المحدد التخصيص

ً  ثباتھاإ يتم لم التي الخسارة وأ المكسب ثباتإ يتم نيجب أ        24 ) االستبعاد مجموعة أو( المتداول غير األصل بيع تاريخ حتى سابقا
 :في اإلثبات بإلغاء المتعلقة المتطلباتتحديد  تم. اإلثبات إلغاء تاريخ في

 فيو ؛والمعدات اآلالتو للعقارات) 2003 في المنقح( 16 الدولي المحاسبة معيار من 72-67 الفقرات     ) أ(

 غير لألصول) 2004 في المنقح" (الملموسة غير األصول" 38 الدولي المحاسبة معيار من 117- 112 الفقرات  ) ب(
  .الملموسة

ً  متداول غير صالً أ) تطفئ أو(ال يجوز للمنشأة أن تستھلك       25  من جزءً  يكون حين محتفظ به للبيع أو أنه على حين يكون مصنفا
 تُعزى التي األخرى والمصروفات الفوائد إثبات في االستمرار يجبو. محتفظ بھا للبيع أنھا على ةمصنف استبعاد مجموعة

  .محتفظ بھا للبيع أنھا على مصنفة استبعاد مجموعة التزامات إلى

  توزيع على المالكالخطة في أو  بيعال خطة في التغييرات
  

 ،أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك محتفظ به للبيع أنه على) ستبعادا مجموعة أو( قد صنفت أصالً  منشأةكانت ال إذا        26
 مستوفاة، تعد لمللمحتفظ به للتوزيع على المالك) (أ 12(للمحتفظ به للبيع) أو الفقرة  9-7 الفقرات في الواردة الضوابط ولكن
تبعاد مجموعة أو( األصل تصنيف عن تتوقف أن المنشأة على فيجب ى) االس هأ عل ع ن ه للبي ع  محتفظ ب ه للتوزي أو محتفظ ب

والي) ع اإل .على المالك (على الت أة أن تتب ى المنش ذه الحاالت يجب عل ل ھ رات في مث واردة  في الفق  29 – 27رشادات ال
  أ.26لتحاسب عن ھذا التغيير باستثناء عندما تنطبق الفقرة 

لى كونه محتفظ به للتوزيع على إ) مباشرة من كونه محتفظ به للبيع منشأة تصنيف أصل (أو مجموعة استبعادالأ     عندما تعيد 26
لى كونه محتفظ به للبيع، فعندئذ يُعد التغيير في التصنيف إالمالك، أو مباشرة من كونه محتفظ به للتوزيع على المالك 

  عليه:واستمراراً للخطة األصلية لالستبعاد. 

لتحاسب عن ھذا التغيير. ويجب على المنشأة أن  29 – 27واردة في الفقرات رشادات الال يجوز للمنشأة أن تتبع اإل       ) أ
تطبق متطلبات التصنيف، والعرض والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي والتي تكون منطبقة على 

 الطريقة الجديدة لالستبعاد.

 15ستبعاد) باتباع المتطلبات الواردة في الفقرة يجب على المنشأة أن تقيس األصل غير المتداول (أو مجموعة اال ) ب
عيد تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك) أذا إأ (15عيد تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع) أو أذا إ(

و وتُثبت أي انخفاض أو زيادة في القيمة العادلة مطروحا منھا تكلفة بيع أو تكلفة توزيع األصل غير المتداول (أ
 .25 – 20مجموعة االستبعاد) باتباع المتطلبات الواردة في الفقرات 

كمال البيع أو أ. وھذا ال يمنع تمديد الفترة المطلوبة إل12و  8ال يجوز للمنشأة أن تغير تأريخ التصنيف وفقاً للفقرات  ) ج
  . 9ذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة إالتوزيع على المالك إكمال 

 محتفظ به للبيع أنه على تم التوقف عن تصنيفه الذي (أو مجموعة االستبعاد) المتداول غير األصل تقيس أن المنشأة على جبي      27
 محتفظ بھا للبيع أنھا على مصنفة استبعاد مجموعة فيتم التوقف عن تضمينه  أو(أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك 

  مما يلي: المالك) باألقلى بھا للتوزيع عل أنھا محتفظأو على 

أو على أنه محتفظ محتفظ به للبيع  أنه على تصنيفه قد تم) االستبعاد مجموعة أو( األصل أن يكون قبل الدفتري مبلغه     ) أ(
 أو( صلاأل يكن لم لو ثباتھاإ سيتم كان تقويم إعادة أو استنفاد أو ،استھالك أيمعدالً ب ،به للتوزيع على المالك

  ،أو على أنه  محتفظ به للتوزيع على المالك محتفظ به للبيع أنه على هتصنيف تم قد) االستبعاد مجموعة

    .5أو التوزيع البيع بعدم الحقالقرارال تاريخ في لالسترداد القابل مبلغه    )ب(
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يتوقف عن أن يكون مصنفاً  ، الذيولمتداالصل غير ألأي تعديل مطلوب على المبلغ الدفتري لتُضمِّن يجب على المنشأة أن       28
من العمليات المستمرة في الفترة  6الربح أو الخسارة في ،أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك أنه محتفظ به للبيععلى 
ً لذلك، و .مستوفاةأ، على التوالي 12أو  9- 7 الفقرات في الواردة الضوابطلم تعد  فيھا التي المالية يجب تعديل القوائم وفقا

إذا كانت مجموعة االستبعاد أو  للتوزيع على المالك امحتفظ بھ اأو على أنھ على أنھا محتفظ بھا للبيع التصنيفللفترات منذ 
ً على األصل غير المتداول الذي  أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك يتوقف عن أن يكون مصنفا

ة أمنشأة زميلة، أو جزء من حصة في مشروع مشترك أو منش و مشروع مشترك، أوأ مشتركة، عمليةوأ ھي منشأة تابعة،
مكسب أو ال ة لعرضفي قائمة الدخل الشامل المستخدمالعنوان  التعديل في نفسذلك  أن تعرض على المنشأة يجبوزميلة. 

   .37وفقاً للفقرة المثبتة خسارة، إن وجدت، ال

فإن األصول وااللتزامات من مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع، بعينه أصل أو التزام إزالة ب منشأةالإذا قامت       29
المجموعة  عندما تستوفيمجموعة فقط أن يستمر قياسھا على أنھا  التي سيتم بيعھا يجبومجموعة االستبعاد المتبقية في 

 من مجموعة استبعاد مصنفة فرديٍ  بشكلٍ  زالة أصل أو التزامإشأة بمنالواذا قامت  . 9 -  7في الفقرات  الضوابط الواردة
على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك، فيجب أن يستمر قياس بقية األصول وااللتزامات لمجموعة االستبعاد التي سيتم 

األصول غير فإن خالف ذلك، بوأ . 12ذا استوفت المجموعة الضوابط الواردة في الفقرة إتوزيعھا على أنھا مجموعة فقط 
(أو على أنھا  محتفظ بھا للبيع اعلى أنھلتُصنف ضوابط ال - فرديٍ  بشكلٍ  - التي تستوفيولمجموعة في االمتداولة المتبقية 

ً منھا تكاليف البيع ھاوقيمبمبالغھا الدفترية أ - فرديٍ  بشكلٍ  -يجب قياسھا  محتفظ بھا للتوزيع على المالك)  العادلة مطروحا
أن يتوقف يجب ضوابط المحتفظ به للبيع ف يوأي أصل غير متداول ال يستوففي ذلك التاريخ. أيھما أقل  أو تكاليف التوزيع)(

ويجب التوقف عن تصنيف أي أصل غير متداول ال يستوفي ضوابط  .26أنه محتفظ به للبيع وفقاً للفقرة عن أن يُصنف على 
  .26للتوزيع على المالك وفقاً للفقرة محتفظ به  أنه علىالمحتفظ به للتوزيع على المالك 

  
 واإلفصاح العرض

ى يجب        30 أة عل رض وتفصح المنش ن أن تع ات ع ي المعلوم ن الت تخدمي تمك وائم مس ة الق ن المالي ويم م ار تق ة اآلث  المالي
  ).االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير األصول واستبعاد المستمرة غير للعمليات

 المستمرة غير عملياتال عرض
ن يشمل      31 التقرير  وألغراضمن الناحية التشغيلية  بشكل واضح،– تمييزھا يمكن التي النقدية والتدفقات العمليات للمنشأة مكوِّ

ن يكونس أخرى، وبعبارة. المنشأة بقية عن ،المالي عنما يكون  نقد توليد وحدات مجموعة أو نقد توليد وحدة المنشأة مكوِّ
ً محت   .لالستخدام به فظا

  ھوو للبيع، بهمحتفظ  أنه على قد تم تصنيفه أو ،استبعاده تمقد  نهأ ، إمامنشأةلل مكونھي  المستمرة غير العملية        32

 أو لعمليات، جغرافية منطقة أو منفصل رئيس أعمال خط مثلي     ) أ(

 أو ،لعمليات جغرافية منطقة أو منفصل سرئي أعمال خط الستبعاد منسقة واحدة خطة من جزءً  يعد   ) ب(

  .البيع إعادة بُغية حصريا اقتناؤھا تم تابعة منشأة يكون   ) ج(

 : عن تفصح أن المنشأة على يجب        33

 :مجموع يشمل الشامل الدخل قائمة في واحد مبلغ    ) أ(

  المستمرة غير للعمليات الضريبة بعد الربح أو الخسارة   )1(

ً  العادلة القيمةب القياس عند المثبت الضريبة بعد الخسارة أو مكسبال  ) 2(  استبعاد عند أو البيع تكاليف منھا مطروحا
 .المستمرة غير العملية تشكل استبعاد) مجموعات( مجموعةاألصول أو 

 :إلى) أ( البند في الواحد مبلغلل تحليل    ) ب(

 المستمرة؛ غير لعملياتل الضريبة قبلالربح أو الخسارة و ،والمصروفات اإليراد،  ) 1(

   ؛12 الدولي المحاسبة معيار من) ح(81 الفقرةب مطلوب ھو كما ذي العالقة الدخل ضريبة مصروف   ) 2(

ً  العادلة القيمةب القياس عند المثبت الخسارة أو المكسب  ) 3( أو  صولاأل استبعاد عند أو ،البيع تكاليف منھا مطروحا
 .المستمرة غير العملية تشكل ستبعادا )مجموعات(مجموعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھبوط خسارة أي تخصيص بعد إثباته سيتمكان  الذي الدفتري المبلغ ھي لالسترداد القابلة قيمتھا فإن نقد، توليد وحدة من جزءً  المتداولة غير األصول كانت إذا    5

ً  تلك النقد توليد وحدة على ناشئة  .36 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
ً  يمهوتق عادةإ تمتقد  ملموس غير أصالً  أوعقارات، أو آالت، أومعدات  األصل يكن مالم   6  قبل 38 الدولي المحاسبة معيار أو 16 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

  .تقويم إعادة نقص أو زيادةعلى أنه  التعديل أن يُعامل الحالة ھذه في حيث يجب محتفظ به للبيع، أنه على التصنيف
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 في عرضيُ  أن فيجب الشامل الدخل قائمة في رضعُ  إذاو. الشامل الدخل قائمة في أو يضاحاتاإل في التحليل عرض يمكن
 مطلوب غير التحليلو. لمستمرةا العمليات عن منفصل بشكل أي المستمرة، غير بالعمليات متعلق أنه علىيُحدد  جزء

ً  اقتناؤھا تم تابعة منشآت ھي التي االستبعاد لمجموعات  عند محتفظ بھا للبيع أنھا على لتصنف لضوابطوتستوفي ا حديثا
 ).11 الفقرة انظر( االقتناء

 ويمكن. المستمرة غير تللعمليا والتمويلية االستثماريةو التشغيلية األنشطة تُعزى إلى التي النقدية التدفقات صافي  ) ج(
 لمجموعات غير مطلوبة اإلفصاحات ھذهو. المالية القوائم في أو االيضاحات في إما اإلفصاحات ھذه عرض

ً  اقتناؤھا تم تابعة منشآت ھي التي االستبعاد  االقتناء عند محتفظ بھا للبيع أنھا على لتصنف لضوابطوتستوفي ا حديثا
  ).11 الفقرة انظر(

 ھذه عرض ويمكن. األم الشركة مالك يخص الذي المستمرة غير العملياتمن و المستمرة العمليات من لدخلا مبلغ   ) د( 
  .الشامل الدخل قائمة في أو االيضاحات في إما اإلفصاحات

 1لدولي معيار المحاسبة ا منأ 10في الفقرة  موضحكما ھو  ةمنفصلقائمة بنود الربح أو الخسارة في  منشأةالإذا عرضت      أ 33
 .في تلك القائمة المستمرة غير بالعمليات متعلق أنه علىالقسم الُمحدد عرضفإنه يتم )، 2011في كما ُعدل (

في القوائم المالية بحيث  لفترات السابقة المعروضةل 33في الفقرة  الواردة عرض اإلفصاحات يجب على المنشأة أن تعيد      34
 فترة معروضة. آلخر التقرير نھاية فترةإيقافھا بتم  قد التيالعمليات  جميعباإلفصاحات  بطتتر

 باستبعادبشكل مباشر  تتعلق التي المستمرة غير العمليات في عرضت سابقا التي المبالغ على الحالية الفترة في التعديالت      35
 طبيعة عن اإلفصاح يجبو. المستمرة غير العمليات في منفصل بشكل تصنيفھا يجب سابقة فترة في مستمرة غير عملية
 :يلي ما التعديالت ھذه فيھا تنشأ قد التي الظروف أمثلة ومن. التعديالت ھذه ومبلغ

 مع التعويض وقضايا الشراء سعر تعديالت انتھاء مثل االستبعاد، معاملة أحكام من تنشأ التي التأكد عدم حاالت انتھاء   ) أ(
  .المشتري

 مثل ،بشكل مباشر بتلك العمليات وتكون متعلقة استبعاده قبل المكون عمليات من تنشأ التي التأكد عدم حاالت انتھاء  ) ب(
  .البائعبھا  ُمَوكَّلال المنتج ضمانالتزامات و البيئية االلتزامات

  .االستبعاد بمعاملة - بشكل مباشر  -تعلقة م التسوية تكون أن شريطة الموظف ةمنفع خطة التزامات تسوية) ج(

المكون التي على أنه محتفظ به للبيع، يجب إعادة تصنيف نتائج عمليات  مكون للمنشأةمنشأة عن تصنيف عندما تتوقف ال      36
 ً ً للفقرات  العمليات غير المستمرةفي  ُعرضت سابقا  لجميعالدخل من العمليات المستمرة  ضمنوإدراجھا  35 – 33وفقا

  .إعادة عرضھا على أنھا قد تمتلفترات السابقة وصف المبالغ لأن يتم يجب و. المعروضةالفترات 

ة  أن تفصحبخطة بيع تنطوي على فقد سيطرة على منشاة تابعة  تكون ملتزمةالتي منشأة اليجب على        أ36 عن المعلومات المطلوب
 .32وفقاً للفقرة عملية غير مستمرة  مستوفية لتعريفعندما تكون المنشأة التابعة مجموعة استبعاد  36 – 33 اتفي الفقر

 المستمرة بالعمليات المتعلقة الخسائر وأ المكاسب

 محتفظ به للبيع أنه على مصنف) استبعاد مجموعة أو( متداول غير صلأ قياس إعادةعند  خسارة أو مكسب أي إدراج يجب       37
  .ةالمستمر العمليات من ةالخسار أو الربح في مستمرةال غير عمليةال تعريف وال يستوفي

  محتفظ بھا للبيع أنھا على مصنفةال ستبعاداال مجموعة وأ متداولال غير صلاأل عرض

تبعاداال مجموعة محتفظ به للبيع وأصول أنه على مصنفال متداولال غير صلاأل عرضأن ت المنشأة على يجب        38  مصنفةال س
ة في االخرى األصول عن منفصل بشكل محتفظ بھا للبيع أنھا على الي المركز قائم  مجموعة التزامات عرض يجبو. الم
ع أنھا على مصنفةال ستبعاداال ا للبي ة في األخرى االلتزامات عن منفصل بشكل محتفظ بھ الي المركز قائم  وال يجوز. الم

ين مقاصة إجراء ك ب غ وعرضھا وااللتزامات األصول تل ات عن منفصل بشكل اإلفصاح يجبو. واحد كمبل  الرئيسة الفئ
ا على المصنفة االلتزاماتو ألصولل ع أنھ ا للبي ا محتفظ بھ ة في إم الي المركز قائم تثناء االيضاحات في أو الم ا باس  ھو م

دخل في ثباتهإ تم متراكم مصروف أو دخل أي منفصل بشكلٍ  تعرض أن المنشأة على يجب. 39 الفقرة بموجب به مسموح  ال
  .محتفظ به للبيع  نهأ على مصنف) بعاداست مجموعة أو( متداول غير بأصل ومتعلق اآلخر الشامل

ً  تم اقتناؤھامجموعة االستبعاد منشأة تابعة  عندما تكون      39 على أنھا محتفظ بھا للبيع عند لتصنف  وھي مستوفية للضوابط حديثا
  ألصول وااللتزامات غير مطلوب.لاإلفصاح عن الفئات الرئيسة  فان)، 11االقتناء (انظر الفقرة 

مجموعات استبعاد  أصول والتزاماتألصول غير متداولة أو  ُعرضتعرض مبالغ و تعيد أال يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف        40
آلخر التصنيف في قائمة المركز المالي  لتعكس للفترات السابقة قائمة المركز المالي مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع في 

 فترة معروضة.
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 اإلضافية اإلفصاحات

 أو( متداول غير تصنيف أصل فيھا تم التي الفترة في يضاحاتاإل في التالية المعلومات عن أن تفصح المنشأة على يجب     41
 :بيعه تم محتفظ به للبيع أو إما هعلى أن) استبعاد مجموعة

  ؛)االستبعاد مجموعة أو( المتداول غير لألصل وصف    ) أ(

 المتوقعين توقيتالو طريقةالو ،المتوقع االستبعاد إلى ظروف المؤديةالو حقائقلا أو ،البيع وظروف لحقائق وصف   ) ب(
  االستبعاد؛ ذلكل

ً  ثباتهإ تم الذي الخسارة أو المكسب   ) ج(  ذلك المكسب يتضمن الذي الشامل الدخل قائمة في والعنوان ،22-20 للفقرات وفقا
  الشامل، الدخل قائمة في منفصل بشكل عرضه يتم لم ذاإ الخسارة أو

) االستبعاد مجموعة أو( المتداول غير األصل عرض فيه تم الذي عنه الذي يتم التقريرالقطاع  عندما يكون منطبقاً،   ) د(
 ً   ".التشغيلية القطاعات"8 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 المتداول غير األصل بيع خطة تغييرب قرارال فترة فيأن تفصح،  المنشأة على يجبف ،29 الفقرة أو 26 الفقرة عنما تنطبق إما     42
 يأو للفترة العمليات نتائج على القرار رأثو القرار التي أدت إلىظروف الو لحقائقل وصف عن، )االستبعاد مجموعة أو(

  .معروضة سابقة فترات

  
 انتقالية أحكام

التي تستوفي ) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير األصول ىعلبأثر مستقبلي  المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق يجب        43
ع أنھا علىلتصنف  ضوابطال ات محتفظ بھا للبي ي تستوفي ال والعملي ى لتصنف ضوابطالت ا عل ر أنھ تمرة غي د مس اريخ بع  ت

ر الدولي المعيار متطلبات تطبقأن  للمنشأة ويمكن .المالي للتقرير الدولي المعيار سريان ى اليالم للتقري ع عل  األصول جمي
ع أنھا علىلتصنف  ضوابطالتي تستوفي ال) االستبعاد مجموعات أو( المتداولة غير ا للبي ات محتفظ بھ ي تستوفي  والعملي الت
ار سريان تاريخ قبل تاريخ يأ بعد مستمرة غير أنھا علىلتصنف  ضوابطال  والمعلومات التقييمات تكون أن شريطة ،المعي

ة األخرى قلتطب الالزم ار ي دولي المعي ر ال الي للتقري د الم م ق ا الحصول ت ي عليھ ذي الوقت ف م ال ه ت تيفاء صالً أ في ك اس  تل
   .الضوابط

  
 السريان تاريخ

الي للتقرير الدولي المعيار ھذا يجب على المنشأة أن تطبق        44 ى الم رات عل نوية الفت ي الس دأ الت اير 1 في تب د أو 2005 ين . هبع
ى المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق منشأةال قامت إذاو. ألبكرالتطبيق ا ويُشجع رة عل دأ فت ل تب اير 1 قب  فيجب ،2005 ين
  .الحقيقة تلك عن أن تفصح عليھا

المعايير الدولية للتقرير المالي. إضافة جميع ) المصطلحات المستخدمة في 2007(المنقح في  1معيار المحاسبة الدولي  عدل       أ44
السنوية  على الفتراتتلك التعديالت  أن تطبقأ. يجب على المنشأة 33، وأضاف الفقرة 38و 3الفقرتين  عدل المعيارذلك إلى 

 أو بعده.  2009يناير  1التي تبدأ في 

على يجب  (د). 33) الفقرة 2008في  كما ُعدل( "القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" 27معيار المحاسبة الدولي  ضافأ   ب 44
معيار  بتطبيقمنشأة ال قامتإذا و. أو بعده 2009يوليو  1السنوية التي تبدأ في  على الفتراتذلك التعديل  أن تطبقالمنشأة 

يجب تطبيق التعديل و. األبكرالفترة  على تلكيجب تطبيق التعديل أبكر، ف على فترة) 2008في  ُعدل( 27المحاسبة الدولي 
 بأثر رجعي.

يجب على . 2008على المعايير الدولية للتقرير المالي الُمصدر في مايو  بموجب التحسيناتأ 36أ و 8ن اقرتالف ضيفتأ   ج 44
بالرغم . بالتطبيق األبكر. يسمح أو بعده  2009يوليو  1السنوية التي تبدأ في  على الفتراتالمنشأة أن تطبق تلك التعديالت 

معيار  - أيضاً  –ما لم تطبق  2009يوليو  1السنوية التي تبدأ قبل  ى الفتراتعلالتعديالت أن تطبق  ، ال يجوز للمنشأةذلك من
فيجب عليھا أن  2009 يوليو 1منشأة بتطبيق التعديالت قبل الإذا قامت و). 2008في يناير  كما ُعدل( 27المحاسبة الدولي

فيه المعيار الدولي  طبقتاريخ الذي من الت أن تطبق التعديالت بأثر مستقبليعن تلك الحقيقة. يجب على المنشأة  تفصح
في  ُعدل( 27من معيار المحاسبة الدولي  45االنتقالية الواردة في الفقرة  ، مع مراعاة األحكامألول مرة 5للتقرير المالي

 ).2008يناير 

 17 تقرير الماليالمعايير الدولية لل اتتفسير لجنة تفسير بموجب 8وُعدلت الفقرة  أ15أ و12أ، و5الفقرات ضيفت أ    د44
على األصول  بأثر مستقبلي. يجب تطبيق تلك التعديالت 2008" في نوفمبرتوزيعات أصول غير نقدية على المالك "

في الفترات السنوية التي  المالكلتوزيع على على أنھا محتفظ بھا ل التي يتم تصنيفھاغير المتداولة (أو مجموعات االستبعاد) 
منشأة بتطبيق الإذا قامت و. بكراأليسمح بالتطبيق و .التطبيق بأثر رجعيوال يُسمح ب. بعدهأو  2009يوليو  1تبدأ في 

ً  أيضا تطبقأن الحقيقة و تلكعن  أن تفصحيجب عليھا ف 2009يوليو  1فترة تبدأ قبل على التعديالت  المعيار الدولي  أيضا
تفسير  و )2008في يناير  كما ُعدل( 27حاسبة الدولي )، ومعيار الم2008قح في نُ كما (" تجميع المنشآت" 3للتقرير المالي
  .17 المعايير الدولية للتقرير المالي اتلجنة تفسير
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يجب على المنشأة  .2009الُمصدر في إبريل " التحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب " ب5الفقرة ضيفت أ     ھـ44
إذا و. األبكرتطبيق اليسمح بو .أو بعده 2010يناير  1السنوية التي تبدأ في  فتراتعلى ال بأثر مستقبلي ذلك التعديل أن تطبق

 عن تلك الحقيقة.إنه يجب عليھا أن تفصح أبكر فعلى فترة منشاة بتطبيق التعديل القامت 

 ]ُحذفت[      و44

أن . يجب على المنشأة 28الفقرة  2011يو الُمصدر في ما" الترتيبات المشتركة" 11 ار الدولي للتقرير المالييالمع لعدّ     ز44
 .11المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تقوم بتطبيق ذلك التعديل  تطبق

ة في الملحق أ.  2011الُمصدر في مايو " قياس القيمة العادلة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي عدل       ح44 ة العادل تعريف القيم
 . 13المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تقوم بتطبيق لك التعديل ذ أن تطبقيجب على المنشأة 

أ. 33الفقرة  2011الُمصدر في يونيو  )1معيار المحاسبة الدولي على تعديالت ال( "اآلخرعرض بنود الدخل الشامل ل "عدّ    ط 44
 .2011في يونيو  كما ُعدل 1 معيار المحاسبة الدوليعندما تقوم بتطبيق ذلك التعديل  أن تطبقيجب على المنشأة 

   ]حذفت[ي    44

ي. يجب على المنشأة أن 44و ،و44وحذف الفقرتين  5الفقرة  2014المصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي ك    عدّ 44
  .9تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الفقرات  2014" الُمصدر في سبتمبر 2014 – 2012في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  التحسينات السنويةل "ل    عدّ 44
 8أ. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثر مستقبلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 26ضاف الفقرة أو 29 -26

ستبعاد التي تحدث في االلى التغييرات في طريقة " عالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
منشأة تلك التعديالت على فترة الاو بعده. ويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا طبقت  2016يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في 

  أبكر فيجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

  
 35 الدولي المحاسبة معيار سحب

  ".المستمرة غير العمليات" 35 الدولي المحاسبة معيار محل المالي للتقرير الدولي رالمعيا ھذا يحل        45
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  ملحق أ
 المصطلحات المعرفة

  الدولي للتقرير المالي ال يتجزأ من المعيار ءً عد ھذا الملحق جزيُ

 عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلة ونداخلة وتك نقدية تدفقات تولد والتي تحديدھا يمكن أصول مجموعة أصغر ھي توليد النقدوحدة 
 .األخرى األصول مجموعات أو األصول من الداخلة النقدية التدفقات

التقرير  وألغراض ، من الناحية التشغيليةبوضوح تمييزھا يمكن التي النقدية والتدفقات العمليات ھو  منشأة نمكوِّ 
   .المنشأةبقية  عن ،المالي

 باستثناء ،)استبعاد مجموعة أو( أصل لى استبعادإتُعزى بشكل مباشر  يالت اإلضافية التكاليف ھي البيع تكاليف
  .الدخل ضريبة ومصروف التمويل تكاليف

  يجب على المنشأة تصنيف األصل على أنه متداول عندما: المتداول األصل

 أوتتوقع أن تحول األصل إلى نقد أو أنھا تنوي بيعه أو استخدامه في دورتھا التشغيلية العادية؛  ) أ(

 أوس لغرض المتاجرة؛ يتحتفظ باألصل بشكل رئ )ب(

 تتوقع أن تحول األصل إلى نقد خالل اثني عشر شھراً من تاريخ نھاية فترة التقرير؛ أو ) ج(

األصل  ما لم يكن) 7نقد (كما ُعرف في معيار المحاسبة الدولي لل يكون األصل نقداً أو معادالً  ) د(
 بعد فترة التقرير.التزام لمدة اثني عشر شھراً  خاضعاً لقيود تمنع استبداله أو استخدامه في تسويه

ِّ مكو ھي  المستمرة غير عمليةال ً  وأ استبعاده تم قد يكون نأ ماإ ن منشأةـ  :ھيو للبيع،محتفظ به  نهأ على يكون مصنفا

 أو ،عملياتجغرافية ل منطقة أو منفصل رئيس أعمال خط تمثل) أ(

 ،عملياتل جغرافية منطقة أو منفصل رئيس أعمال خط الستبعاد منسقة واحدة خطة من جزءً  تكون) ب(
 أو

ً  اقتناؤھا تم تابعة منشأةً  تكون)ج(   .البيع إعادة بُغية حصريا

ً  ،خالفه أو لبيع، بااستبعادھا سيتم، أصول مجموعة ھي  ستبعاداال مجموعة  التزاماتو واحدة، معاملة في كمجموعة معا
 في المقتناة الشھرة المجموعة تشمل .المعاملة في تحويلھا سيتم التي األصول بتلكبشكل مباشر  مرتبطة

ً  لھاالشھرة  تخصيص تمقد  نقد توليد وحدة المجموعة عندما تكون تجميع منشآت  الفقرات لمتطلبات وفقا
عندما  أو) 2004 في قحنُ كما ( "األصول قيمة في الھبوط" 36 الدولي المحاسبة معيار من 87- 80

 .تلك النقد يدتول وحدة ضمن عملية تكون

في  معاملة في التزام تحويلل كان سيتم دفعه او أصل لبيع تلقيه يتمكان س الذي الثمن ھي العادلة القيمة العادلة القيمة
 للتقرير الدولي المعيار انظر. (القياس تاريخ في السوق في مشاركين بين ظروف اعتيادية منتظمة

  .)13 المالي

جميع يحدد نظاماً، (أ)  التنفيذمع طرف غير ذي عالقة، ملزم لكال الطرفين وعادة واجب  ھو اتفاق  بالشراءارتباط ملزم 
ً  يتضمنو(ب) ھا، وتوقيت المعامالتبما في ذلك سعر  ،الشروط الھامة التنفيذ يكون كبيراً لعدم  مثبطا

   بدرجة عالية. محتمالً  التنفيذلجعل  بشكل كاٍف

  محتمالً.أكثر ترجيحاً من كونهيعد بشكل جوھري   عالية بدرجة محتمل

.األصل المتداولاألصل الذي ال يستوفي تعريف ھو المتداول غير األصل

  وعه.وقوعه أكثر ترجيحاً من عدم وق  محتمل

  أيھما أكبر. مهقيمة استخداوأتكاليف البيعلألصل مطروحاً منھا  القيمة العادلة   لالسترداد القابل المبلغ

 استبعاده ومن ألصلل المستمر االستخدام من أن تنشأالمتوقع  المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة  االستخدام قيمة
  .اإلنتاجي عمره نھاية في
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  ب الملحق
  التطبيق تكملة

  .المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزء ھو الملحق ھذا

 بيعال عملية كمالإل المطلوبة الفترة تمديد

 علىأن يصنف  من )ستبعاداال مجموعة وأ( صلألا يمنع ال البيع عملية كمالإل المطلوبة الفترة تمديد ،9 الفقرة في ُذكر كما     1ب
 أن على كافٍ  دليل ھناك يكونو المنشأة سيطرة عن خارجة ظروف أو أحداث بسبب التأخير عندما يكونمحتفظ به للبيع  أنه

 الواحدة السنة متطلب استثناء تطبيق يتم وبناًء عليه). االستبعاد مجموعة أو( األصل لبيع ھابخطت ملتزمة تزال ال المنشأة
   :الظروف أو األحداث ھذه مثل فيھا تنشأ التي التالية الحاالت في 8 الفقرة في الوارد

 نأ معقول بشكل  ،)استبعاد مجموعة أو( متداول غير أصل لبيع بخطة فيهتلتزم  الذي التاريخ في ،المنشأة تتوقع نأ    ) أ(
 الفترةمن شأنھا أن تمدد ) االستبعاد مجموعة أو( األصل تحويل على شروط بفرض) المشتري ليس( آخرون يقوم

  :أنو البيع، كمالإل المطلوبة

ملزم ارتباط  على الحصول بعد الإ بھا البدء يمكن ال الظروف لتلك لالستجابة الضرورية اإلجراءات   ) 1(
  ،بالشراء

 .واحدة سنة خالل عالية بدرجة محتمل بالشراء االرتباط الملزم     ) 2(

 بفرض متوقع غير بشكل آخرون أو المشتري يقوم لذلك، ونتيجة بالشراء، ارتباط ملزم على المنشأة تحصل أن  ) ب(
من شأنھا للبيع محتفظ به  أنه على سابقا المصنف) االستبعاد مجموعة أو( المتداول غير األصل تحويل على شروط
 :أنهو البيع، عملية كمالإل الالزمة الفترة أن تمدد

  المناسب، الوقت للشروط في لالستجابة الالزمة االجراءات اتخاذ تم قد) 1(

  .التأخير لعوامل مرغوب فيه لحل التوصل يتوقع) 2(

 يتم لم لذلك، ونتيجة  ير مرجحة الحدوثكانت في السابق تعد غ واحدة األولية،ال سنةال فترة خالل ظروف، تنشأأن    ) ج(
 الفترة، تلك نھاية محتفظ به للبيع في أنه علىفي السابق  مصنفال) ستبعاداال مجموعة أو( متداولال غير صلاأل بيع
 أنو

 الظروف، في تغيرلل لالستجابة الالزم االجراء واحدة األوليةال سنةال فترة خالل تخذتا المنشأة    ) 1(

 لتغيرا مع وجود ،معقواليكون  بسعرو بشكل نشط تسويقه يتم )االستبعاد مجموعة أو( المتداول غير صلاأل     ) 2(
   الظروف، في

  .مستوفاة 8 و 7 الفقرتين فيالواردة  الضوابط      )3(
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  6 المالي للتقرير الدولي المعيار
 وتقويمھا المعدنية الموارد استكشاف

  

  الھدف

  
  التقرير المالي الستكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا.  توضيحھدف ھذا المعيار ھو          1

  يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي:تحديداً،          2

  .نفقات االستكشاف والتقويم  تحسينات محدودة في الممارسات المحاسبية القائمة عن    (أ) 

لھبوط وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي وقياس أي لھذه األصول مثل  بتقويم أصول استكشاف وتقويمقيام المنشآت التي تثبت   (ب) 
  ."الھبوط في قيمة األصول" 36ھبوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

ن استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا وتساعد عالناشئة وفي القوائم المالية للمنشأة الواردة التي تحدد وتشرح المبالغ  اإلفصاحات  (ج) 
 وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أصول استكشاف وتقويم تم إثباتھا. ،وتوقيت ،القوائم المالية في فھم مبلغتلك مستخدمي 

  

  النطاق

  
  . تتكبدھايجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على نفقات االستكشاف والتقويم التي           3

 لمحاسبة التي تقوم بھا المنشآت التي تزاول استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا.لخرى المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب األ يتناولال          4

  :تكبدھايجب على المنشأة عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على النفقات التي يتم          5

ن تكون المنشأة قد حصلت على الحقوق القانونية الستكشاف أقبل  تكبدھاتم يمثل النفقات التي  ،ھاوتقويم قبل استكشاف الموارد المعدنية    (أ) 
  منطقة محددة.

 المعدني. الموردالجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج  ما يكون من الممكن التدليل علىبعد  (ب) 

  

  إثبات أصول االستكشاف والتقويم

  

  8من معيار المحاسبة الدولي  12و 11من الفقرتين عفاء المؤقت اإل
   

السياسات " 8من معيار المحاسبة الدولي  10يجب على المنشأة التي تثبت أصول استكشاف وتقويم تطبيق الفقرة  ،سياساتھا المحاسبية وضععند         6
  ."رات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالمحاسبية والتغي

بة الدولي  12و 11تحدد الفقرتان          7 ميةمصادر المتطلبات  8من معيار المحاس ادواإل الرس بان اإل تطالبالتي  اترش عند دارة بأخذھا في الحس
ع بية عن بند ما إذا لم يكن ينطبق معيار دولي للتقرير المالي  وض ة محاس ياس كل محدد –س  10و 9على ذلك البند. ومع مراعاة الفقرتين -بش

أة من تطبيق ھاتين الفقرتين إنف ،دناهأ بة الدولي  ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يعفي المنش بية  8من معيار المحاس اتھا المحاس ياس على س
  إثبات وقياس أصول االستكشاف والتقويم. بشأن
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  قياس أصول االستكشاف والتقويم
  

  القياس عند اإلثبات
  

  .والتقويم بالتكلفةيجب قياس أصول االستكشاف          8

  عناصر تكلفة أصول االستكشاف والتقويم
  

بشكل -ن تطبق السياسة أا أصول استكشاف وتقويم وأنھن تقرر سياسة محاسبية تحدد ما ھي النفقات التي يتم إثباتھا على أيجب على المنشأة        9
نفاق بإيجاد موارد معدنية محددة. اإليرتبط ن أدرجة يمكن إلى أي خذ في الحسبان يجب على المنشأة األ ،اتخاذھا مثل ھذا القرار عندثابت. و

  في القياس األولي ألصول االستكشاف والتقويم (القائمة ليست شاملة): يمكن تضمينھامثلة على النفقات التي أوفيما يلي 

  االستكشاف. في حقوق ال اقتناء    (أ) 

 والجيوكيمائية والجيوفيزيائية.  ،والجيولوجية ريس،التضا علمالمتعلقة بالدراسات   (ب) 

  .التنقيب االستطالعي   (ج) 

  حفر الخنادق.    (د) 

  خذ العينات.أ  ) ـ(ھ

 بتقويم الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج مورد معدني. المتعلقةنشطة األ   (و) 

 38ومعيار المحاسبة الدولي  "1طاراإل"بتطوير الموارد المعدنية على أنھا أصول استكشاف وتقويم. ويقدم  المتعلقةإثبات النفقات  ال يجوز      10
 إثبات األصول الناشئة عن التطوير. بشأن اترشاداإل "األصول غير الملموسة"

بة الدولي        11 ول المحتملة" 37وفقا لمعيار المحاس ات وااللتزامات المحتملة واألص ص أة تثبت أي التزامات  فإن "،المخص  باإلزالةالمنش
  باستكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا. لقيامھانتيجة كتم تحملھا خالل فترة معينة يالحالة األصلية  إلىواإلعادة 

  القياس بعد اإلثبات
  

و نموذج إعادة التقويم على أصول االستكشاف والتقويم. وإذا تم تطبيق نموذج إعادة أما نموذج التكلفة إيجب على المنشأة تطبيق  ،بعد اإلثبات     12
) 38في معيار المحاسبة الدولي  الواردأو النموذج  العقارات واآلالت والمعدات"" 16في معيار المحاسبة الدولي  الواردالتقويم (إما النموذج 

 ).15نظر الفقرة أن يكون متفقا مع تصنيف األصول (أفيجب 

  التغييرات في السياسات المحاسبية
  

كثر مالءمة الحتياجات أكان التغيير يجعل القوائم المالية  إذانفقات االستكشاف والتقويم  بشأنللمنشأة تغيير سياساتھا المحاسبية  يمكن     13
مع عدم تقليل العتماد عليھا لمكانية إأكثر  ھاأو يجعل ،العتماد عليھاامكانية إمع عدم تقليل في صنع القرارات االقتصادية  المستخدمين
في معيار المحاسبة الدولي  الواردة الضوابط مكانية االعتماد باستخدامإلتلك االحتياجات. يجب على المنشأة الحكم على المالءمة و مالءمتھا

8  .   

 إلى أقربن التغيير يجعل القوائم المالية أعلى  أن تدللعلى المنشأة يجب  ،نفقات االستكشاف والتقويم بشأنلتبرير تغيير سياساتھا المحاسبية        14
 .الضوابطن يحقق التزاما كامال بتلك أالتغيير  يلزمولكن ال  ،8في معيار المحاسبة الدولي  الواردة الضوابطاستيفاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وفي 2001 في الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل من اعتماده تم والذي الدولية، المحاسبة معايير للجنة" المالية القوائم وعرض إعداد إطار" إلى إشارة ھي" اإلطار" إلى اإلشارة  1

 ".المالي التقرير مفاھيم إطار" بـ" اإلطار" الدولية بةاستبدل مجلس معايير المحاس 2010سبتمبر 
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  العرض
  

  االستكشاف والتقييم تصنيف أصول
  

ً يجب على المنشأة تصنيف أصول االستكشاف والتقويم على أنھا ملموسة أو غير ملموسة       15 تطبيق وطبيعة األصول التي يتم اقتناؤھا ل وفقا
  بشكل ثابت.    -التصنيف 

خرى ملموسة (مثل المركبات ومنصات أ تُعدفي حين  ،بعض أصول االستكشاف والتقويم على أنھا غير ملموسة (مثل حقوق الحفر) تعالج      16
من تكلفة األصل  جزءً  يُعدالمبلغ الذي يعكس ذلك االستھالك  فإن ،يتم استھالك أصل ملموس في تطوير أصل غير ملموس وبقدر ماالحفر). 

 أصل غير ملموس. إلىملموس الصل األاستخدام أصل ملموس لتطوير أصل غير ملموس ال يغير  بالرغم من ذلك، فإنغير الملموس. و

  إعادة تصنيف أصول االستكشاف والتقييم 
  

الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج  يكون من الممكن التدليل على ماتصنيف أصل استكشاف وتقويم على أنه كذلك عند يبقى ال يجوز أن      17
  قبل إعادة التصنيف.  ،لھبوط، وإثبات أي خسارة ھبوطاألجل أصول االستكشاف والتقويم  تقويم يجبومورد معدني. 

  
  الھبوط 

  

  اإلثبات والقياس
  

تجاوز المبلغ الدفتري ألصل استكشاف أن ياحتمال  إلىلھبوط عندما تشير الحقائق والظروف ألجل اأصول االستكشاف والتقويم  تقويميجب       18
يجب  هفإن، ن المبلغ الدفتري يتجاوز المبلغ الممكن استردادهأ إلى. وعندما تشير الحقائق والظروف منه الممكن استرداده المبلغوتقويم 

باستثناء ما ھو منصوص عليه في  ،36فصاح عنھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي على المنشأة قياس وعرض أي خسارة ھبوط ناتجة واإل
      دناه.أ 21الفقرة 

من معيار  17–8من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بدال من الفقرات  20يجب تطبيق الفقرة ، فقط–ألغراض أصول االستكشاف والتقويم      19
نطبق يولكنه  'أصول'مصطلح  20ھبطت. وتستخدم الفقرة  قدقيمته  عند تحديد أصل االستكشاف والتقويم الذي قد تكون 36المحاسبة الدولي 

– ً  لنقد.ا لتوليدمنفصلة أو وحدة التقويم الستكشاف واالعلى أصول - أيضا

  ):شاملة ليست القائمةھبوط (للأصول االستكشاف والتقويم  اختبارعلى المنشأة  ينبغيأنه  إلى التاليةكثر من الحقائق والظروف أتشير واحدة أو      20

وال  القريب، في المستقبل سوف ينقضيالفترة التي يكون للمنشأة فيھا حق في االستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنه  انقضاء    (أ) 
  ن يتم تجديده.أيتوقع 

  .التخطيط لهھا، ولم يتم وتقويم في المنطقة المحددة، معدنيةالموارد اللمزيد من استكشاف على ا جوھري نفاقإموازنة ال يدرج فيلم   (ب) 

من الموارد المعدنية وقررت -بشكل تجاري –مجدية كميات  اكتشاف إلىلم يؤد استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا في المنطقة المحددة    (ج) 
  المنشأة عدم استمرار مثل ھذه األنشطة في المنطقة المحددة.

استرداد المبلغ  المرجح أن يتممن غير  ،تطوير المنطقة المحددةفي  قدما ضيالم المرجح أن منرغم ب ،توجد بيانات كافية تشير إلى أنه  (د) 
  ناجح أو من خالل البيع.التطوير المن خالل -بالكامل -الدفتري ألصل االستكشاف والتقويم 

. ويتم إثبات أي 36الھبوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  اختبار جراءإيجب على المنشأة  ،أو حاالت مشابھة ا القبيل،وفي أي حالة من ھذ
  .  36خسارة ھبوط على أنھا مصروف وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  لھبوط  لأصول االستكشاف والتقييم  تقويم عندهتحديد المستوى الذي يتم 
  

نقد النقد أو مجموعات وحدات توليد الوحدات توليد  علىن تقرر سياسة محاسبية لتخصيص أصول االستكشاف والتقويم أيجب على المنشأة       21
وحدات يتم تخصيص أصل استكشاف وتقويم من الوحدة توليد نقد أو مجموعة  كللھبوط. وال يجوز أن تكون لھذه األصول مثل  تقويملغرض 
   ."القطاعات التشغيلية" 8ده وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي يتم تحدي يكبر من قطاع تشغيلأ عليھا

 كثر من وحدات توليد النقد.أأصول االستكشاف والتقويم للھبوط واحدة أو  اختبار ألغراضالمستوى الذي تحدده المنشأة  يشملقد       22
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  فصاحاإل
  

معدنية الموارد ال ن استكشافعالناشئة والمبالغ المثبتة في قوائمھا المالية  توضحفصاح عن المعلومات التي تحدد ويجب على المنشأة اإل      23
   .ھاوتقويم

  فصاح عن:يجب على المنشأة اإل ،23اللتزام بالفقرة ل       24

  نفقات االستكشاف والتقويم بما في ذلك إثبات أصول االستكشاف والتقويم. بشأنسياساتھا المحاسبية     (أ) 

ن استكشاف الموارد المعدنية عوالتدفقات النقدية التشغيلية واالستثمارية الناشئة  ،والدخل والمصروف ،وااللتزامات ،مبالغ األصول  (ب) 
 وتقويمھا .

ما معيار المحاسبة بموجب إالمطلوبة  باإلفصاحات والقيامأصول االستكشاف والتقويم على أنھا فئة منفصلة من األصول  معالجةيجب على المنشأة     25
 تصنيف األصول.التي يتم بھا كيفية البما يتفق مع  38أو معيار المحاسبة الدولي  16الدولي 

  

  السريانتاريخ 

  
. األبكرالتطبيق  على يشجعوأو بعده.  2006يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي       26

  فصاح عن تلك الحقيقة.فيجب عليھا اإل ،2006يناير  1فترة تبدأ قبل لوإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

  مقتضيات التحول

  
ً متطلب أن تطبقإذا كان من غير العملي     27 ً معين ا فإنه  ،2006يناير  1قبل على معلومات المقارنة المتعلقة بالفترات السنوية التي تبدأ  18لفقرة ل ا

  .'غير عملي'مصطلح  8معيار المحاسبة الدولي  يوضحفصاح عن تلك الحقيقة. ويجب على المنشأة اإل
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  الملحق أ
 المصطلحات المعرفة

ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. ُيعد ھذا الملحق جزءً 

 أصول االستكشاف والتقويم على أنھا أصول وفقا للسياسة المحاسبية للمنشأة. التي يتم إثباتھا نفقات االستكشاف والتقويم

يكون ل أن بق استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھابخصوص المنشأة  تتكبدھاالنفقات التي 
 الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية. من الممكن التدليل على

 نفقات االستكشاف والتقويم

والموارد غير  ،والغاز الطبيعي النفط،و ،بما في ذلك المعادن ،المعدنيةالبحث عن الموارد 
 لالستكشاف فيعلى حقوق قانونية  قد حصلتالمنشأة بعد أن تكون وذلك  ،المتجددة المشابھة

إضافة إلى تحديد الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج الموارد  ،منطقة معينة
 المعدنية.

 المعدنية وتقويمھااستكشاف الموارد 
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 7 المالي للتقرير الدولي المعيار
  اإلفصاحات: المالية األدوات

  
 الھدف

 

 من المستخدمين تمكن المالية قوائمھا في إفصاحات بتقديم المنشآت مطالبة ھو المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ھدف        1
 :تقويم

  مالي؛ال ئھاداألللمنشأة و المالي للمركز المالية األدوات أھمية    ) أ(

 التقرير، فترة ھايةن وفي الفترة خالل المنشأة لھا تتعرض التي المالية األدوات عن الناشئة المخاطر ومدى طبيعة  ) ب(
  .المخاطر تلك المنشأة إدارة والطريقة التي تدير بھا

امات لمالية وااللتزرض األصول افي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مبادئ إثبات وقياس وعالواردة المبادئ  تكمل        2
األدوات " 9ير المالي " والمعيار الدولي للتقرالعرض :األدوات المالية" 32في معيار المحاسبة الدولي الواردة المالية 
  ".المالية

  
 النطاق

 :ا عدام لماليةا األدوات أنواع جميع على المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبيق المنشآت جميع على يجب          3

ً  عنھا سبةالمحا تمت التي المشروعات المشتركة أو الزميلة المنشآت أو التابعة، المنشآت في الحصص تلك   ) أ(  وفقا
 المالية القوائم" 27 الدوليالمحاسبة  معيار أو ،"الموحدة المالية القوائم" 10 المالي للتقرير الدولي للمعيار

 ولكن. شتركة"والمشروعات الم الزميلة المنشآت في االستثمارات" 28 لدوليا المحاسبة معيار أو" المنفصلة
 المحاسبة يارمع أو 27 الدولي المحاسبة معيار أو 10 المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب الحاالت بعض في

المشروع  أو يلةمزال منشأةال أو تابعةال منشأةال في حصةال عن بالمحاسبة ،لھا يسمح أو ،المنشأة من 28 الدولي
 متطلبات طبيقت المنشآت تلك على يجب ،الحاالت تلك وفي؛ 9 المالي للتقرير الدولي المعيار باستخدام المشترك

" لتلك التي يتم العادلة قياس القيمة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي تطبيق و ،المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا
ً  -  المنشآت على ويجب. قياسھا بالقيمة العادلة  شتقاتالم جميع على ليالما للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبيق-  أيضا

 تستوفي ةالمشتق إال إذا كانت المشروعات المشتركة أو الزميلة المنشآت أو التابعة المنشآت في بالحصص المتصلة
 .32 الدولي المحاسبة معيار في الوارد ملكيةال حقوق أداة تعريف

 19 لدوليا المحاسبة معيار عليھا ينطبق التي ،الموظف منفعة خطط عن الناشئة الموظفين تزاماتوال حقوق  ) ب(
 ".الموظف منافع"

 ]حذفت[    ) ج(

 للتقرير الدولي المعيار ھذا ولكن". التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار في تعريفھا تم كما التأمين عقود    ) د(
 من 9 المالي ريرللتق الدولي المعيار تطلب إذا التأمين عقود التي تكون ُمدمجة في مشتقاتال على ينطبق المالي
 للتقرير ليالدو المعيار ھذا تطبيق المصدر على يجب ذلك، على عالوةً . منفصل بشكل عنھا المحاسبة المنشأة
 العقود، وقياس باتإث في 9 ماليال للتقرير الدولي المعيار بتطبيق يقوم كان إذاالمالي الضمان عقود على المالي
ً  ،المصدر اختار إذا 4 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عليه يجب ولكن  الدولي المعيار من )د(4 للفقرة وفقا

 .وقياسھا إثباتھا في 4 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق ،4 المالي للتقرير

 المالي للتقرير وليالد المعيار عليھا ينطبق السھم أساس على دفع امالتمع بموجب والتزامات وعقود ،مالية أدوات  ) ھـ(
 نطاق في تقع التي ودالعق على ينطبق المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا أن باستثناء ،"السھم أساس على الدفع" 2

 .9 المالي للتقرير الدولي المعيار

ً  ملكية حقوق أدواتعلى أنھا  تصنيفھا التي يُتطلب األدوات   ) و(  من د16 و ج16 رتينالفق وأ ب16و أ16 للفقرتين وفقا
  .32 الدولي المحاسبة معيار

األصول ة الُمثبتلية ل األدوات الما. وتشمالُمثبتة وغير الُمثبتةينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على األدوات المالية          4
بعض  غير الُمثبتةلمالية ااألدوات وتشمل . 9في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي المالية وااللتزامات المالية التي تقع 

طاق ھذا المعيار الدولي في نتقع ، 9خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  تقع نھاأاألدوات المالية التي، بالرغم من 
  للتقرير المالي.

لي للتقرير طاق المعيار الدونفي التي تقع شراء أو بيع بند غير مالي لعقود المالي على ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير ال        5
  .9المالي 
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لحقوق التي يحددھا المعيار ان على تلك 35- أ35عن المخاطر االئتمانية الواردة في الفقرات  اإلفصاحأ      تنطبق متطلبات 5
ً العمالء يرادات من العقود معاإل" 15الدولي للتقرير المالي  للتقرير  لمعيار الدوليل" على أنه تتم المحاسبة عنھا وفقا

األصول  إلىأي إشارة واردة في تلك الفقرات  تتضمنألغراض إثبات مكاسب أو خسائر الھبوط. ويجب أن  9المالي 
  .ذلك خالف ھو مايحدد  لم ماتلك الحقوق  اإلشارة إلىدوات المالية المالية أو األ

  
  المالية ومستوى اإلفصاح فئات األدوات

ة األحسب بعندما يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إفصاحات           6 ةفئ ى المداة المالي ع األدوات ، فيجب عل أة تجمي نش
ك األدوات الم خذواألعنھا لطبيعة المعلومات المفصح  تكون مناسبةالمالية في فئات  ة. ويجب في الحسبان خصائص تل الي

  الي.في قائمة المركز المالمعروضة معلومات كافية للسماح بالمطابقة مع البنود المستقلة  تقديمالمنشأة على 

  
  أھمية األدوات المالية للمركز المالي واألداء المالي

  
ية وات المالية األدأھم تقويمقوائمھا المالية من  مستخدمين ــات التي تمكــعن المعلوم اإلفصاحأة ــيجب على المنش        7

  لمركزھا المالي وأدائھا المالي.

  المالي المركز قائمة
 
 المالية وااللتزامات المالية األصول صنافأ

 في إما ،9 المالي قريرللت الدولي المعيار في محدد ھو كما التالية، صنافاأل من لكل الدفترية المبالغ عن اإلفصاح يجب        8
  :ضاحاتاإلي في أو المالي المركز قائمة

 تلك) 1(- منفصل شكلٍ ب- مع إظھار ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يتم قياسھا التي المالية األصول    ) أ(
ً - أو األولي اإلثبات عند كذلك نھاأ على وسمھا تم التي ً - الحقا  المالي للتقرير الدولي رالمعيا من 6.7.1 للفقرة وفقا

ً  من خالل الربح أو الخسارة العادلة بالقيمة لزاميإبشكل  يتم قياسھا التي تلك) 2(و 9  لتقريرل الدولي لمعيارل وفقا
 .9 المالي

 ]حذفت) [د(-)ب(

 مھاوس تم التي تلك) 1(- منفصل شكلٍ ب-، مع إظھار الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية االلتزامات   ) ھـ(
ً - وأ األولي اإلثبات عند كذلك نھاأ على ً  - الحقا  تلك) 2(و 9 المالي ريرللتق الدولي المعيار من 6.7.1 للفقرة وفقا
 .9 المالي للتقرير الدولي المعيار في الوارد للمتاجرة ابھ المحتفظ تعريف تستوفي التي

 .المستنفدة بالتكلفة يتم قياسھا التي المالية األصول     )و(

 .المستنفدة بالتكلفة ھايتم قياس التي المالية االلتزامات    ) ز(

) 1( –بشكل منفصل –، بحيث تظھر اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة يتم قياسھا التي المالية األصول   ) ح(
أ من المعيار الدولي 4.1.2 خر وفقاً للفقرةصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاأل

 وفقا للفقرة ياألولثبات دوات حقوق الملكية الموسومة كذلك عند اإلأ) االستثمارات في 2و( 9الي للتقرير الم
  . 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.7.5

  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية االلتزامات أو المالية األصول

ربح أو  لةالعاد بالقيمة يتم قياسه أنه على) ماليةال صولاأل من مجموعة أو( مالي أصل بوسم منشأةال قامت إذا          9 من خالل ال
دخل الشامل  قياسه يتموالذي بخالف ذلك كان س الخسارة، ة أو اآلخربالقيمة العادلة من خالل ال تنفدة،ال بالتكلف  فيجب مس

 :عن اإلفصاح عليھا

 في)) أ(36 لفقرةا أنظر( يةائتمان مخاطرـل) المالية األصول من ةمجموع وأ( المالي األصل لتعرض األقصى الحد   ) أ(
 .التقرير فترة نھاية

 لمخاطرل للتعرض األقصى الحد ذلك ذات صلة مشابھة أدوات أو ائتمانية مشتقات أيبه  ضتخفِّ  الذي المبلغ ) ب(
  (ب)).36ية (أنظر الفقرة االئتمان

 الذي) المالية صولاأل من مجموعة أو( المالي لألصل العادلة القيمة في ،بشكل مجمعو- الفترة خالل التغير، مبلغ  ) ج(
 :إما تحديده يتم الذيو ،المالي لألصل يةاالئتمان مخاطرال في التغيرات إلى يعود

 عنھا تنشأ تيال السوق ظروف في التغيرات إلىيعود  ال الذي العادلة قيمته في التغير مبلغ أنه على   ) 1(
 أو ؛السوق مخاطر

 يعود الذي العادلة متهقي في التغير مبلغعن  تعبر بمصداقية أكثر أنھا المنشأة تعتقد بديلة طريقة استخدام    ) 2(
  . لألصل يةاالئتمان مخاطرال في التغيرات إلى
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) مرجعي مؤشر( فائدة معدل في المرصودة التغيرات سوقال مخاطر عنھا نشأت التي السوق ظروف في التغيرات تشمل
 .معدالتلل وأ سعارلأل مؤشر او جنبيةأ عمالت صرف سعر وأ سلعة سعر وأ

وبشكل – الفترة خالل ثحد قد يكون ذات صلة مشابھة أدوات أو ائتمانية مشتقاتألي  العادلة القيمة في التغير مبلغ    ) د(
  .المالي األصل تم وسم منذ-مجمع 

ً  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة هأن على مالي التزام بوسم منشأةال قامت إذا      10  ليالدو المعيار من 4.2.2 لفقرةل وفقا
 اآلخر الشامل خلالد ضمن االلتزام لذلك يةاالئتمان مخاطرال في التغيرات آثار بعرض مطالبة وكانت 9 المالي للتقرير

 :عن إلفصاحا عليھا فيجب ،)9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.7.7 الفقرة أنظر(

 كلذل يةاالئتمان مخاطرال يف التغيرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في ،بشكل مجمع التغير، مبلغ      ) أ(
 آثار تحديد شأنب رشاداتإلل 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.7.20ب-5.7.13ب الفقرات أنظر. (االئتمان
 ).لاللتزام يةاناالئتم مخاطرال في التغيرات

 حامل إلى ستحقاقاال عند بدفعه-تعاقديا – المنشأة الذي تطالب والمبلغ المالي لاللتزام الدفتري المبلغ بين الفرق    ) ب(
 .االلتزام

 ھذه مثل سبب ذلك في بما الفترة خالل الملكية حقوق ضمن المجمعة الخسارة أو للمكسب تحويالت أية   ) ج(
 .التحويالت

 تحقق الذي آلخرا الشامل الدخل ضمن المعروض) وجد إن( المبلغ ؛الفترة خالل االلتزام إثبات إلغاء حالة في     ) د(
  .اإلثبات إلغاء عند

ً  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة أنه على مالي التزام بوسم المنشأة قامت إذا      أ10  وليالد المعيار من 4.2.2 لفقرةل وفقا
 مخاطرال في التغيرات آثار ذلك في بما( االلتزام لذلك العادلة القيمة في التغيرات بعرض مطالبة وكانت 9 المالي رللتقري
 فيجب ،)9 المالي ريرللتق الدولي المعيار من 5.7.8و 5.7.7 الفقرتين أنظر( الخسارة أو الربح ضمن) لاللتزام يةاالئتمان
 :عن اإلفصاح عليھا

 مخاطرال في التغيرات إلى عودي الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في ،وبشكل مجمع– الفترة خالل تغير،ال مبلغ        ) أ(
 رشاداتإلل 9 يالمال للتقرير الدولي المعيار من 5.7.20ب-5.7.13ب الفقرات أنظر( االلتزام لذلك يةاالئتمان
   ؛)لاللتزام يةاالئتمان مخاطرال في التغيرات آثار تحديد بشأن

 حامل إلى ستحقاقاال عند بدفعه-تعاقديا – المنشأةتطالب  الذي والمبلغ المالي لاللتزام الدفتري المبلغ بين الفرق     ) ب(
  .االلتزام

ً -  المنشأة على يجب        11  :عن اإلفصاح -أيضا

 والفقرة )أ(أ10و) أ(10و ،)ج(9 الفقرات في الواردة بالمتطلبات لاللتزام المستخدمة للطرق مفصل وصف    ) أ(
  .ةمناسب الطريقة اعتبار سبب توضيح ذلك في بما ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) أ(5.7.7

 بالمتطلبات لتلتزم ،اتاإليضاح في أو المالي المركز قائمة في سواء قدمته، الذي اإلفصاح أن المنشأة اعتقدت إذا     ) ب(
يعبر  ال ،9 المالي رللتقري الدولي المعيار من) أ(5.7.7 الفقرة أو) أ(أ10أو ) أ(10أو ) ج(9 الفقرات في الواردة

 ھامخاطر في يراتالتغ إلى يعود الذي المالي االلتزام أو المالي لألصل العادلة القيمة في التغيرعن  –بصدق -
  .صلة ذات أنھا تعتقد التي والعوامل االستنتاج لھذا التوصل أسباب ية؛االئتمان

 مخاطرال في التغيرات آثار عرض كان إذا ما تحديد في المستخدمة المنھجيات وأ للمنھجية مفصل وصف    ) ج(
 الخسارة أو ربحال في محاسبيال الثماثل عدم سيُحِدث، أو يضخم اآلخر الشامل الدخل ضمن لاللتزام يةاالئتمان

 آثار بعرض البةمط المنشأة كانت وإذا. )9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.7.8و 7 .5.7 الفقرتين أنظر(
 الدولي عيارالم من 5.7.8 الفقرة أنظر( الخسارة أو الربح ضمن لاللتزام يةاالئتمان مخاطرال في التغيرات
ً  يتضمن نأ يجب اإلفصاح نإف ،)9 المالي للتقرير  .5ب لفقرةا في الموضحة االقتصادية للعالقة مفصال وصفا

  .9 المالي لتقريرل الدولي المعيار من 6 .7

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي المالية األصول

 الشامل الدخل خالل من دلةالعا بالقيمة يتم قياسھا نھاأ على ملكية حقوق أدوات في االستثمارات وسمت قد المنشأة كانت إذا      أ11
 :عن إلفصاحا عليھا يجبإنه ف ،)9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5.7.5 الفقرة في به مسموح ھو كما ،اآلخر

 الدخل خالل من العادلة مةبالقي يتم قياسھا أنھا على وسمھا تمقد  التي الملكية حقوق أدوات في االستثماراتماھي        ) أ(
 .اآلخر الشامل

 .لعرضل البديل ھذا استخدام أسباب     ) ب(

 .التقرير فترة نھاية في ستثماراال مثل ھذال لةالعاد القيمة      ) ج(

 لغاءإ تم التي االستثماراتب المتعلقة تلك -منفصل بشكل-  ظھارإ مع الفترة، خالل ثباتھاإ تم التي األرباح توزيعات      ) د(
 .التقرير فترة نھاية في بھا المحتفظ باالستثمارات المتعلقة تلكو التقرير فترة خالل إثباتھا
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  .التحويالت ھذه لمث سبب ذلك في بما الفترة خالل الملكية حقوق ضمن المجمعة الخسارة أو للمكسب تحويالت أية    )ـھ(

 اآلخر الشامل الدخل اللخ من العادلة بالقيمة قياسھا يتم ملكية حقوق أدوات في استثمارات إثبات بإلغاء المنشأة قامت إذا    ب11
 :عن إلفصاحا عليھا فيجب ،التقرير فترة خالل

 .االستثمارات استبعاد أسباب      )أ(

 .اإلثبات إلغاء تاريخ في لالستثمارات العادلة القيمة    )ب(

  .االستبعاد من المجمعة الخسارة أو المكسب   ) ج(

 التصنيف إعادة

 ]حذفت[       -12
  أ12

ً  مالية أصول اي تصنيف أعادت قد السابقة، أو ةالحالي التقرير فترات في كانت، إذا عما اإلفصاح المنشأة على يجب   ب12  وفقا
 :اآلتي نع اإلفصاح ھذا، مثل حدث لكل ،المنشأة على ويجب .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 4.4.1 للفقرة

 .التصنيف إعادة تاريخ     ) أ(

 .للمنشأة يةالمال القوائم على ألثره نوعي ووصف عمالاأل نموذج في للتغير مفصل توضيح   ) ب(

  .صنف كل ومن إلى تصنيفه أعيد الذي المبلغ   ) ج(

ى يجب ،اإلثبات إلغاء أن يتم إلىو تصنيفال عادةإ تلي تقرير فترة كلل      ج12 أة عل دأ يالت صولألل اإلفصاح المنش  تصنيفھا عي
ارة بحيث  ربح أو الخس تممن صنف القيمة العادلة من خالل ال ة قياسھا ي تن بالتكلف ً  فدةالمس ا رة وفق ا من 4.4.1 للفق  رالمعي

  :9 المالي للتقرير الدولي

  التصنيف؛ إعادة تاريخ في تحديده تم الذي الفعلي الفائدة معدل    ) أ(

  .إثباته تم الذي الفائدة مصروف أو دخل  ) ب(

ادلة من خالل الدخل ف القيمة العمن صن مالية صولأ تصنيف بإعادة ،لھا سنوي تقرير تاريخ آخر منذ ،المنشأة قامت إذا     د12
ھا ث يتم قياسلخسارة بحيالمستنفدة أو من صنف القيمة العادلة من خالل الربح أو ا بالتكلفة قياسھا يتم بحيث الشامل اآلخر

 :عن اإلفصاح عليھا يجبإنه ف بالتكلفة المستنفدة أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  التقرير؛ فترة نھاية في المالية لألصول لةالعاد القيمة     ) أ(

 متت لم لو فيما قريرضمن الربح أو الخسارة خالل فترة الت ثباتهإ سيتم كان الذي العادلة القيمة خسارة وأ مكسب   ) ب(
  .المالية األصول تصنيف إعادة

  ]حذفت[       13

 المالية االلتزاماتو المالية األصول المقاصة بين

 والمطلوبة المالي ريرللتق الدولي المعيار ھذال األخرى اإلفصاح متطلبات ھـ13- ب13 الفقرات في الواردة اإلفصاحات ملتك     أ13
ً  المقاصة بينھا تتم التي الُمثبتة المالية األدوات لجميع  ھذه وتنطبق. 32 ليالدو المحاسبة معيار من 42 للفقرة وفقا

ً  اإلفصاحات  بغض ية مشابھة،اتفاق أو واجب النفاذ رئيس مقاصة لترتيب تخضع التي لمثبتةا المالية األدوات على أيضا
  .32 الدولي المحاسبة معيار من 42 للفقرة وفقا المقاصة بينھا تتم كانت إذا عما النظر

بات لترتي لمحتملأو األثر ا ثرتقويم األقوائمھا المالية من  عن معلومات لتمكين مستخدمي اإلفصاحيجب على المنشأة     ب13
ثبتة لمالية الماألصول اب المقاصة المرتبطةأو األثر المحتمل لحقوق  ثراأليشمل ھذا على المركز المالي للمنشأة. و المقاصة

  أ.13 الفقرةنطاق  ضمنالتي تقع  للمنشأةوااللتزامات المالية المثبتة 

-  التالية الكمية لوماتالمع عن ،التقرير فترة نھاية في ،احاإلفص ى المنشاةعل يجب ،ب13 الفقرة في الوارد الھدف لتحقيق     ج13
 :أ13 الفقرة نطاق ضمن تقع التي المثبتة المالية االلتزاماتو المثبتة المالية ألصولل-  منفصل بشكل

 المثبتة؛ المالية وااللتزامات المثبتة المالية األصول لتلك اإلجمالية المبالغ     ) أ(

ً  المقاصة بينھاتتم  التي المبالغ  ) ب( صافي  تحديد عند 32 دوليال المحاسبة معيار من 42 الفقرة في الواردة للضوابط وفقا
 المالي؛ المركز قائمة في المعروضة المبالغ

 المالي؛ المركز قائمة في المعروضة المبالغصافي     ) ج(
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 الفقرة ضمن درجوالتي بخالف ذلك ال تُ  ھةاتفاقية مشاب أو واجب النفاذ رئيس مقاصة لترتيب الخاضعة المبالغ   ) د(
 :ذلك في بما ،)ب(ج13

 قرةالف في الواردة صةالمقا ضوابط أو جميع بعض التي ال تستوفي المثبتة المالية باألدوات المتعلقة المبالغ  ) 1(
  ؛32 الدولي المحاسبة معيار من 42

 ؛)النقدي ھنيالضمان الر ذلك في بما( مالي بضمان المتعلقة المبالغ   ) 2(

 .أعاله )ج( البند في الواردة المبالغ من) د( البند في الواردة المبالغ طرح بعد الصافي المبلغ     ) ـھ(

 ،المالية اتوااللتزام المالية ألصولل منفصل بشكل جدول، شكل في الفقرة ھذه بموجب المطلوبة المعلومات عرض يجب
  .ةأكثر مناسب شكل ھناك كني مالم

ً  ،ألداة عنه اإلفصاحالذي يتم  المبلغ إجمالي يقتصر نأ يجب     د13 ) ج(ج13 الفقرة في اردالو المبلغ على ،)د(ج13 للفقرة وفقا
  .األداة تلكل

ً  اتاإلفصاح ضمن أن تدرج المنشأة على يجب    ـھ13  وااللتزامات ةالمثبت المالية بـاألصول المرتبطة المقاصة لحقوق وصفا
ً وف عنھا اإلفصاح ميت التي مشابھة واتفاقيات واجبة النفاذ رئيسة مقاصة لترتيبات تخضع التي منشأةلل المثبتة المالية  قا
  .الحقوق تلك طبيعة ذلك في بما ،)د(ج13 للفقرة

 ،المالية القوائمب مرفق يضاحإ من أكثر في عنھا اإلفصاح يتم ـھ13- ب13 الفقرتين بموجب المطلوبة المعلومات كانت إذا    و13
ً  اإليضاحات تلك ربط المنشأة على فيجب   .مرجعيا

  الضمان الرھني

 :عن اإلفصاح المنشأة على يجب        14

 في بما محتملة، اتلتزاما أو اللتزامات ضمان رھنيعلى أنھا  برھنھا قامت الي المالية لألصول الدفتري المبلغ    ) أ(
ً  تصنيفھا إعادة تمت التي المبالغ ذلك   .9 اليالم للتقرير الدولي المعيار من) أ(3.2.23 للفقرة وفقا

  .برھنھا المتعلقة واألحكام الشروط   ) ب(

ي يعب لھا مسموحا ويكون) مالية غير أو مالية ألصول( بضمان رھني منشأةال تحتفظ عندما        15 ادة أو الضمان الرھن ه إع  رھن
 :عن اإلفصاح المنشأة على فيجب في السداد، الضمان الرھني مالك تعثر غياب في

  به؛ المحتفظ الرھني للضمان العادلة القيمة     ) أ(

  ؛بإعادته لتزاما المنشأة على كان إذا وما ،رھنه أعيد أو هبِيعتم ضمان رھني مثل ھذا  ألي العادلة القيمة   ) ب(

  .الرھني للضمان باستخدامھا المرتبطة واألحكام الشروط   ) ج(

 يةاالئتمان مخصص الخسائرحساب 

 ]حذفت[        16

دخل ال أ       ال يتم تخفيض المبلغ الدفتري لألصول المالية، التي16 ة من خالل ال رة شامل اآلخر ويتم قياسھا بالقيمة العادل اً للفق فق
-سارة ، بمقدار مخصص الخسارة وال يجوز للمنشأة أن تعرض مخصص الخ9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4.1.2

ك، ي –بشكل منفصل  الرغم من ذل الي. وب دفتري لألصل الم غ ال ى في قائمة المركز المالي على أنه تخفيض للمبل جب عل
  المالية. المرفقة بالقوائم  اإليضاحاتالمنشأة أن تفصح عن مخصص الخسارة ضمن 

                                                                   المتعددة الُمدمجة المشتقات ذاتاألدوات المالية المركبة 
 

ً التزام تتضمن منشأة أداةً الإذا أصدرت         17 ً  حقوق ملكية ومكون ا دولي من معيار المحاس 28(انظر الفقرة  معا ان 32بة ال ) وك
دلألداة مشتقات  بعض قيم ُمدمجة متعددة تعتم ى بعضھا ال ا عل ن ھ أن تكون أداة دي ة (ك ل للتحوقابل )، فيجب اءولالستدعي

  تلك السمات. وجودعن  اإلفصاحعليھا 
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 الخروقاتوالتعثرات 

 :عن اإلفصاح المنشأة على يجب ؛التقرير فترة نھاية في المثبتة السدادواجبة  للقروض        18

 لتلك االسترداد وطشر وأصندوق سداد القروض  أو الفائدة ي، أواألصلللمبلغ  فترةال خالل تعثرات أي تفاصيل       ) أ(
 السداد؛ واجبة القروض

  التقرير؛ فترة نھاية في المتعثرة السداد واجبة للقروض الدفتري المبلغ     ) ب(

 القوائم اعتماد قبل ،السداد واجبة القروض شروط بشأن التفاوض عادةإ تمت أو معالجته تمت قد التعثر كان إذا ما     ) ج(
  .صدارلإلالمالية 

 اإلفصاحلى المنشأة ع، فيجب 18ذا كان ھناك, خالل الفترة, خروقات لشروط اتفاقية قرض بخالف تلك الواردة في الفقرة إ      19
ارع (ما لم سمحت تلك الخروقات للمقرض بطلب تسديد متس إذا18عن المعلومات نفسھا كما ھي مطلوبة بموجب الفقرة 

  بلھا).قو أالتفاوض بشأن شروط القرض، في نھاية فترة التقرير عادة إتكن الخروقات قد تمت معالجتھا او تمت 

  الشامل الدخل قائمة
 

 الخسائر أو المكاسب وأ المصروف وأ الدخل بنود

 في أو الشامل الدخل ئمةقا في إما الخسائر وأ المكاسب وأ المصروف وأ لدخلل التالية البنود عن اإلفصاح المنشأة على يجب      20
 :اإليضاحات

 :من الخسائر صافي أو المكاسب صافي       ) أ(

 مع ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يتم قياسھا التي المالية االلتزامات أو المالية األصول       ) 1(
 الموسومة المالية االلتزامات وأ ليةالما األصول من الخسائر وأ المكاسب تلك - بشكل منفصل– ظھارإ

 ،9 المالي تقريرلل الدولي المعيار من 6.7.1 للفقرة وفقا الحقا وأ األولي ثباتھاإ عند كذلك اأنھ على
 لزاميإشكل ب قياسھا يتم التي المالية االلتزامات أو المالية األصول من الخسائر وأ المكاسب تلكو

 المالية االلتزامات لمث(9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا من خالل الربح أو الخسارة العادلة بالقيمة
 اللتزاماتلو. )9 المالي للتقرير الدولي المعيار في الوارد للمتاجرة بھا حتفظمُ  تعريف التي تستوفي

-  ظھارإ نشأةالم على فيجب ،الخسارة وأ الربح خالل من العادلة بالقيمة اأنھ على الموسومة المالية
 تم الذي لغالمبو اآلخر الشامل الدخل ضمن ثباتهإ تم الذي الخسارة وأ المكسب مبلغ -منفصل بشكل
 . الخسارة او الربح ضمن إثباته

 ]حذفت[  ) 4( –) 2(

 .المستنفدة بالتكلفة يتم قياسھا التي المالية االلتزامات          ) 5(

 .المستنفدة بالتكلفة يتم قياسھا التي المالية األصول          ) 6(

 راآلخل الدخل الشامل ا بالقيمة العادلة من خالأنھحقوق الملكية الموسومة على  دواتأاالستثمارات في           ) 7(
  .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.7.5وفقا للفقرة 

من  أ4.1.2قا للفقرة وف اآلخرصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ         ) 8(
الُمثبت  مبلغ المكسب أو الخسارة –بشكل منفصل –، بحيث تظھر 9قرير المالي المعيار الدولي للت

شامل لدخل الاخالل الفترة والمبلغ الُمعاد تصنيفه عند إلغاء اإلثبات من  اآلخرضمن الدخل الشامل 
  الربح أو الخسارة للفترة.  إلىالمجمع  اآلخر

 المالية لألصول) ليالفع الفائدة طريقة باستخدام حسابھا تم لتيا( الفائدة مصروف إجماليو الفائدة دخل إجمالي    ) ب(
قرة وفقا للف خراآللشامل المستنفدة أو التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا بالتكلفة يتم قياسھا التي

 التي المالية ماتاااللتز أو (بحيث تظھر تلك المبالغ بشكل منفصل)؛9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4.1.2
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ليست

 :نع الناشئة) الفعلي الفائدة معدل تحديد في الُمضمنة المبالغ بخالف( تعاباأل ومصروف دخل      ) ج(

  ؛الخسارة وأ الربح خالل من العادلة بالقيمة ليست التي المالية وااللتزامات المالية األصول        ) 1(

 ،األفراد عن لنيابةبا استثمارھا أو باألصول االحتفاظ عنھا ينتج التي األخرى الوكالة وأنشطة األمانة      ) 2(
 .األخرى والمؤسسات ،التقاعد منفعة خططو مانة،صناديق األو

  ]حذفت [   ) د(

 ]حذفت[    )ـھ(
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 إثبات إلغاء عن الناشئةو الشامل الدخل قائمة في اإثباتھ تم التي الخسارة أو لمكسبل تحليل عن اإلفصاح المنشأة على يجب      أ20
 تلك ثباتإ إلغاء نع الناشئة والخسائر المكاسب - منفصل بشكل- ظھارإمع  المستنفدة، بالتكلفة قياسھا يتم مالية صولأ

  .المالية األصولتلك  إثبات إلغاء سبابأ اإلفصاح ھذا يتضمن نأ يجب. المالية األصول

  األخرى احاتاإلفص
  

 المحاسبية السياسات

 ملخص في نشأة،الم تفصح ،)2007 في المنقح( "المالية القوائم عرض" 1 الدولي المحاسبة معيار من 117 لـلفقرة وفقا        21
داد في المستخدم القياس) أسس( أساس عن الھامة، المحاسبية السياسات وائم إع ة الق بيةالمحا والسياسات المالي  ىاألخر س
  .المالية القوائم فھمتكون مالئمة ل التي المستخدمة

  التحوطعن  محاسبةال

ي للمخاطر لتلك التعرضات و24-ب21 الفقرات في الواردة اإلفصاح متطلبات تطبيق المنشأة على يجب       أ21 ا تحوطت الت  منھ
بةال تطبيق المنشأة لھا تختارالذي و المنشأة دم أن يجب. التحوط عن محاس بةال صاحاتإف تق اتم التحوطعن  محاس  علوم
 :عن

  المخاطر؛ دارةإل تطبيقھا يتم وكيف المخاطر دارةإل لمنشأةا استراتيجية      ) أ(

  ؛ھاتأكد وعدم ھاوتوقيت ،المستقبلية النقدية تدفقاتھا مبلغ على التأثير لمنشأةل التحوط ألنشطة يمكن كيف     ) ب(

 اتلتغيرل تھاوقائم لشاملا لدخلل تھاوقائم ،المالي للمنشأة المركز قائمة على التحوط عن محاسبةلل الذي كان األثر     ) ج(
  .الملكية حقوق في

شأة المنال يلزم  ولكنأو قسم منفصل في قوائمھا المالية. إيضاحٍ واحد اإلفصاحات المطلوبة في  عرضيجب على المنشأة     ب21
ا من ط مرجعي، شريطة ان يتم تضمين المعلومات من خالل الربمكان آخر بالفعل في التي تم عرضھاالمعلومات  تكرار

لمالية القوائم ا مي، التي تكون متاحة لمستخدالمخاطرتقرير مثل تعليق اإلدارة أو خرى، أ تقارير إلىالقوائم المالية 
لقوائم ا نإعيا، فمرج الربط من خاللالمعلومات تضمين  بدونو. هالمالية وفي الوقت نفس ھا كما ھي للقوائمالشروط نفسب

  غير مكتملة. تكون المالية

أة فصل المعلومات المفصح عنھا بحسب صنف المخاطر، يجب على المنشاة و من المنش24-أ22عندما تتطلب الفقرات    ج 21
سبة عن اق المحساس التعرض للمخاطر الذي تقرر المنشأة التحوط منه والذي يتم له تطبيأتحديد كل صنف للمخاطر على 

  ات المحاسبة عن التحوط.فصاحإلجميع -شكل ثابت ب-صناف المخاطر أالتحوط. يجب على المنشأة تحديد 

أة (21في الفقرة  الواردةولتحقيق األھداف       د21 ى المنش ا ھو محدد أ، يجب عل تثناء م اه) أباس ك أدن  حجم ن تحدد كمخالف ذل
ى المناسب على الجوانب المختلفة لمتطلبات اإلفصاح، والمستو ذي ستضعهوقدر التركيز العنھا،  التي ستفصحالتفاصيل 
ة المفصح المعلومات لتقويمإضافية  توضيحاتالقوائم المالية بحاجة إلى  مستخدمووما إذا كان  التفصيل،أو  للتجميع  الكمي
ا.  ن عنھ أة ولك ى المنش ب عل تخدام يج عاس توى التجمي يلأو  مس تخدمه ل هنفس التفص ذي تس اح ال ات اإلفص نمتطلب  ع

الي الواردة لمعلومات ذات الصلة ا ر الم دولي للتقري ار ال الي والمعي ر الم دولي للتقري ار ال اس" 13في ھذا المعي ة قي  القيم
  ".العادلة

 المخاطر إدارة استراتيجية

  ]حذفت[        22

 منھا التحوط تقرر التي للمخاطر تعرضال رةمخاط صنف لكل المخاطر إلدارة استراتيجيتھا توضيح المنشأة على يجب      أ22
 لسبي على( تقويم من المالية القوائم مستخدمي التوضيح ھذا نيمكِّ  أن ينبغيو. لھا التحوط عن محاسبةال تطبيق يتم والتي
 ):المثال

 .خطر كل نشوء كيفية    ) أ(

 أو المخاطر ميعج من في مجمله لبند تتحوط المنشأة كانت إذا ما ذلك ويتضمن مخاطرة؛ لكل المنشأة إدارة كيفية  ) ب(
 .ولماذا بندل مخاطر) مكونات أو(مكون  من تتحوط

  .المنشأة تديرھا التي لمخاطرل تعرضال مدى   ) ج(

 :وصفاً لـ) لىولكن ال تقتصر ع( تتضمن نأ ينبغي أ22 الفقرة في الواردة للمتطلبات مستوفية المعلومات تكون ولكي   ب22

 ؛لمخاطرل تعرضال من تحوطلل) استخدامھا وكيفية( التي تستخدم التحوط اتأدو      )أ(

  التحوط؛ فعالية تقويم بغرض التحوط وأداة له المتحوط البند بين االقتصادية للعالقة المنشأة تحديد كيفية     )ب(

  .التحوط فاعلية عدم مصادر ھي وما التحوط لنسبة المنشأة تحديد كيفية    ) ج(



 7 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  8    ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

) 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 7-3- 6 الفقرة أنظر( له متحوط بندعلى أنه  معين مخاطر مكون منشأةال تسم عندما    ج22
 كمية أو يةنوع معلومات ،ب22و أ22 الفقرتين بموجب المطلوبة اإلفصاحات إلى ضافةباإل تقدم، أن عليھا يجبإنه ف

 :بشأن

 بين العالقة طبيعة وصف ذلك في بما(له  متحوط بندعلى أنه  هوسم يتم لذيا المخاطر مكون المنشأة حددت كيف  )أ(
  ؛)ككل والبند المخاطر مكون

ً - غطى قد الموسوم المخاطر مكون نأ المثال، سبيل على( ÷في مجمل البندب المخاطر مكون كيف يرتبط  )ب( -  تاريخيا
 ).ككل للبند العادلة القيمة في التغيرات من المتوسط في بالمائة 80 بنسبة

   
    ھاتأكد وعدم ھاوتوقيت المستقبلية النقدية التدفقات مبلغ

  [حذفت]        23

 تسمح كمية تمعلوما عن المخاطر صنف سببح اإلفصاح المنشأة على يجب فإنه ج،23 الفقرة بموجب عفاؤھاإيتم  مالم     أ23
 ةللمنشأ المستقبلية النقدية التدفقات مبلغ على تؤثر وكيف التحوط أدوات وشروط أحكام تقويمب المالية قوائمھا لمستخدمي

  .ھاتأكد وعدم ھاوتوقيت

 :يفصح عن تفصيل تقديم ،أ23 الفقرة في الوارد طلبتللم مستوفية تكون لكي ،المنشأة على ويجب     ب23

  التحوط؛ ألداة االسمي المبلغ توقيت عن نبذة  )أ(

  .التحوط ألداة) الخ..ةاآلجل سعاراأل وأ التنفيذ سعارأ المثال سبيل على( المعدل أو السعر متوسط ،منطبقا كان إذا  )ب(

 بسبب متكرر بشكل )اواستئنافھ فيھا االستمرار عدم أي( تحوطال اتعالق ضبط بإعادة المنشأة فيھا تقوم التي الحاالت في    ج23
 من كل فيھا ظلي ال تفاعلية عملية تستخدم لمنشأةا نأ أي( متكرر بشكلٍ  له المتحوط والبند التحوط أداة من كل تغير

 الفقرة في الوارد لالمثا في ھو كما – طويلة لفترة نفسه ھو التعرض ذلك دارةإل المستخدمة التحوط دواتأو التعرض
 :  المنشأة نإف ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) ب(6.5.24ب

 .ب23و أ23 الفقرتين بموجب المطلوبة اإلفصاحات تقديم من تُعفى      ) أ(

 :عن اإلفصاح عليھا يجب    ) ب(

 تلك؛ التحوط بعالقات يتعلق فيما النھائية المخاطر إدارة استراتيجية ھي عما معلومات    ) 1(

 القاتعووسم  التحوط عن محاسبةال استخدام خالل من المخاطر إلدارة استراتيجيتھا كيف تعكس وصف   ) 2(
  ك؛تل المحددة التحوط

 يتعلق فيما المنشأة جراءاتإ من كجزء واستئنافھا التحوط عالقات في االستمرار عدم وتيرة إلى إشارة   ) 3(
  .تلك التحوط بعالقات

ثر على عالقة التحوط التي من المتوقع أن تؤ فاعليةعدم مصادر المخاطر عن  صنفحسب ب اإلفصاحيجب على المنشأة      د23
  .آجلھاالتحوط خالل 

حسب بلمصادر عن تلك ا اإلفصاحيجب على المنشأة ، فإنه التحوط في عالقة تحوط فاعليةمصادر أخرى لعدم  برزتإذا ـ   ھ23
  التحوط الناتجة. فاعليةعدم  وتوضيحالمخاطر  صنف

لفترة في ا لتحوطا عن محاسبةال تم لھا استخدام معاملة توقع قد عن أي اإلفصاحيجب على المنشأة  تدفق نقدي،تحوطات ل    و 23
  ، ولكن لم يعد متوقعاً أن تحدث.السابقة

  المالي  واألداء المالي التحوط على المركز عن محاسبةالآثار 

    [حذفت]        24

 بشكلٍ - تحوط دواتأ اأنھ على الموسومة بالبنود المتعلقة التالية المبالغ عن جدول، شكل في، اإلفصاح المنشأة على يجب     أ24
 صافيل تحوط أو نقدي تدفق تحوط أو ،العادلة القيمة تحوط( التحوط من نوع لكل المخاطر صنف حسبب -منفصل
 ):أجنبية عملية في استثمار

 ؛)المالية االلتزامات عن -منفصل بشكلٍ - المالية األصول( التحوط ألدوات الدفتري المبلغ      ) أ(

  التحوط؛ أداة تتضمن التي المالي المركز قائمة في المستقلة البنود    ) ب(

 للفترة؛ وطالتح فاعلية عدم إلثبات ساسأ اأنھ على المستخدمة التحوط ألداة العادلة القيمة في التغير    ) ج(

  .التحوط ألدوات) المكعبة األمتار أو األطنان مثل الكميات بما في ذلك( االسمية المبالغ     ) د(
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 صنف حسبب التحوط ببنود المتعلقة التالية المبالغ عن جدول، شكل في ،منفصل كلٍ بش- اإلفصاح المنشأة على يجب    ب24
 :كما يلي التحوط ألنواع المخاطر

 :العادلة القيمة تحوطاتل       ) أ(

 - منفصل بشكلٍ - األصول عرضمع ( المالي المركز قائمة في المثبت له المتحوط للبند الدفتري المبلغ     ) 1(
 ؛)االلتزامات عن

 للبند الدفتري بلغالم في الُمضمن له المتحوط لبندعلى ا العادلة القيمة تحوط لتعديالت المجمع المبلغ    ) 2(
 ؛)زاماتااللت عن -منفصل بشكلٍ -  األصول عرض مع( المالي المركز قائمة في المثبت له المتحوط

 ؛له متحوطال البند يتضمن الذي المالي المركز قائمة في المستقل البند      ) 3(

  للفترة؛ وطالتح فاعلية عدم إلثبات ساسأ أنه على المستخدم له المتحوط البند قيمة في التغير      ) 4(

 لم لھا متحوط بنود ألي المالي المركز قائمة في المتبقي العادلة القيمة تحوط لتعديالت المتجمع المبلغ    ) 5(
ً  التحوط وخسائر مكاسبب تعديلھا يتم يعد  .9 المالي يرللتقر الدولي المعيار من 6.5.10 للفقرة وفقا

 .أجنبية عملية في استثمار صافيل تحوطاتالو النقدي التدفق تحوطاتل       ) ب(

أي ( لفترةل التحوط فاعلية عدم إلثبات أساسعلى أنه  المستخدم له المتحوط البند قيمة في التغير   ) 1(
ً  تةالمثب التحوط فاعلية عدم تحديدل المستخدمة قيمةال في التغير ،النقدي التدفقلتحوطات   للفقرة وفقا

 ؛)9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) ج(6.5.11

 المستمرة للتحوطات األجنبية العمالت ترجمة واحتياطي النقدي التدفق تحوط احتياطي في األرصدة    ) 2(
ً  عنھا المحاسبة تتم التي   ؛9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) أ(6.5.13و 6.5.11 للفقرات وفقا

 عالقات يةأ من األجنبية العمالت ترجمة واحتياطي النقدي التدفق تحوط احتياطي في المتبقية األرصدة    ) 3(
  .لھا التحوط عن محاسبةال تطبيق يتم يعد لم تحوط

كما  التحوطات عالمخاطرألنوا صنف حسبب منفصل بشكلٍ  التالية المبالغ عن جدول، شكل في ،اإلفصاح المنشأة على يجب    ج24
  :يلي

 :العادلة القيمة تحوطاتل        ) أ(

 ةالُمثبت – له المتحوط بندوال التحوط ألداة التحوط خسائر أو مكاسب بين الفرق أي - التحوط فاعلية عدم     ) 1(
 لمنشأةا لھا اختارت يةملك حقوق أداة لتحوطات اآلخر الشامل الدخل أو( الخسارة أو الربح ضمن
ً  اآلخر الشامل الدخل ضمن العادلة القيمة في التغيرات عرض   ؛)5.7.5 للفقرة وفقا

 .ةالمثبت التحوط فاعلية عدم يتضمن الذي الشامل الدخل قائمة في المستقل البند      ) 2(

 :أجنبية عملية في استثمار صافيل تحوطاتالو نقدي تدفقال تحوطاتل      ) ب(

 اآلخر؛ الشامل الدخل ضمن إثباتھا تم التي التقرير لفترة التحوط خسائر أو مكاسب      )1(

 الخسارة؛ أو الربح ضمن ةالمثبت التحوط فاعلية عدم     ) 2(

 .المثبتة التحوط فاعلية عدم يتضمن الذي الشامل الدخل قائمة في المستقل البند     ) 3(

 إلى األجنبية العمالت ترجمة احتياطي أو النقدي التدفق تحوط احتياطي من تصنيفه أعيد الذي المبلغ    ) 4(
 المبالغ بين يزالتمي) (1 الدولي المحاسبة معيار أنظر( تصنيف عادةإ تعديل أنه على الخسارة أو الربح
 نقديةال دفقاتتال أن تحدث لھا متوقعا يعد لم ولكن السابق في التحوط عن محاسبةاللھا  استخدمت التي
 أو الربح لىع أثر قد له المتحوط البند ألن تحويلھا تمقد  التي والمبالغ ،لھا متحوطال مستقبليةلا

 ؛)الخسارة

 الدولي المحاسبة رمعيا أنظر( التصنيف إعادة تعديل يتضمن الذي الشامل الدخل قائمة في المستقل البند     ) 5(
  ؛)1

 لشاملا الدخل قائمة في منفصل بند في المثبتة تحوطال خسائر أو مكاسب ؛مراكز صافي تحوطاتل    ) 6(
  ).9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 6.6.4 الفقرة أنظر(

العادية خالل جام حاأل غير معبر عنج 23في الفقرة الوارد  عفاءاإلعالقات التحوط التي ينطبق عليھا  يكون حجم عندما    د24
الحقيقة  فصاح عن تلكيجب على المنشأة اإلإنه ف ،خالل الفترة)حجام األال يعكس  التقريرفي تاريخ  الحجمالفترة (أي أن 

  .حجام معبرةتعد األلم وعن السبب الذي تعتقد أنه من أجله 
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ً  اآلخر الشامل للدخل وتحليل الملكية حقوقل مكون لكل مطابقة تقديم المنشأة على يجبھـ    24  1 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 :مجتمعة عند أخذھا، بحيث

 المبالغ وكذلك) 4)(ب(و) 1)(ب(ج24 الفقرة في الواردة باإلفصاحات المتعلقة المبالغ بين ،أدنى حدك تميز،  )أ(
ً  عنھا المحاسبة تمت التي  .9 اليالم للتقرير الدولي المعيار من )3) و(د)(1()د(6.5.11 للفقرة وفقا

 متعلقةال والمبالغ ،بمعاملة قةمتعل لھا متحوط بنودل حوطتت التي للخيارات الزمنية ةبالقيم المتعلقة المبالغ بين تميز      )ب(
 عن بالمحاسبة شأةتقوم المن عندما زمنية بفترة متعلقة لھا متحوط بنودل حوطتت التي للخيارات الزمنية بالقيمة
ً  خيارلل الزمنية القيمة   ؛9 المالي للتقرير الدولي المعيار من6.5.15 للفقرة وفقا

 المالية لألدوات نبيةاألج لعمالتا سعارأل ساساأل قووالفر آجلة عقودل آجلة بعناصر المتعلقة المبالغ بين تميز     ) ج(
 ساسلفروق األاو آجلة عقودل آجلة بعناصر المتعلقة والمبالغ ،بمعاملة متعلقة لھا متحوط بنوطل حوطتت التي

 ةالمنشأ ندما تقومع زمنية بفترة متعلقة لھا متحوط بنودل حوطتت التي المالية لألدوات األجنبية لعمالتا ألسعار
ً  المبالغ تلك عن بالمحاسبة   .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من6.5.16 للفقرة وفقا

 تقديم يمكنوالمخاطر.  صنفحسب ب بشكل منفصل ـھ24عن المعلومات المطلوبة في الفقرة  اإلفصاحيجب على المنشأة      و24
  القوائم المالية.ب المرفقة اإليضاحات ضمنحسب المخاطر ب التفصيلھذا 

  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يقاس أنه على ائتماني تعرض وسم خيار
 

 تستخدم ھاألن الخسارة وأ الربح خالل من العادلة بالقيمة يقاس أنه على ،منھا قدر أو ،مالية أداة بوسم منشأةال قامت إذا     ز24
 :عن اإلفصاح عليھا فيجب ،المالية األداة لتلك يةاالئتمان مخاطرال إلدارة ةائتماني ةمشتق

 استخدامھا تمقد  التي االئتمانية لمشتقاتل الفترة ونھاية بداية في العادلة والقيمة االسمي المبلغ من لكل مطابقة  )أ(
 سارةالخ أو الربح اللخ من العادلة بالقيمة تُقاس أنھا على مةالموسو المالية لألدوات يةاالئتمان مخاطرإلدارة ال

 ً  ؛9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 6.7.1 للفقرة وفقا

 بالقيمة تُقاس أنھا على منھا، قدر أو مالية، أداة وسم عند الخسارة أو الربح ضمن ةالمثبت الخسارة أو المكسب  )ب(
ً قفو الخسارة أو الربح خالل من العادلة   ؛9 المالي للتقرير الدولي المعيار من6.7.1 للفقرة ا

 العادلة القيمة :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ،منھا قدر أو مالية، داةأ قياس في االستمرار عدم عند     ) ج(
ً  الجديد الدفتري المبلغ أصبحت التي المالية األداة لتلك  المالي للتقرير لدوليا المعيار من) ب(6.7.4 للفقرة وفقا

ً  مقارنةال معلومات تقديم باستثناء( الصلة ذي ياألصل أو االسمي والمبلغ 9 ه نفإ ،1 الدولي اسبةالمح لمعيار وفقا
  ).الحقةال فتراتال في اإلفصاح ھذا في االستمرار المنشأة ال يلزم

 العادلة القيمة

رة أنظر( يةالمال وااللتزامات المالية األصول من صنف كلل المنشأة لىع يجب ،29 الفقرة في موضح ھو ما باستثناء        25  الفق
  .تريالدف بمبلغھا بمقارنتھا تسمح بطريقة وااللتزامات األصول من الفئة لتلك العادلة القيمة عن اإلفصاح )،6

ة ، ولكن يجب المقاصفئات امات المالية فياألصول المالية وااللتز تجميعيجب على المنشأة  ،عند اإلفصاح عن القيم العادلة       26
  الدفترية في قائمة المركز المالي.بقدر ما تتم المقاصة بين قيمھا –فقط - بينھا

  [حذفت]      -27
  ب 27

ارة او مكسب إثباتب المنشأة تقوم ال، الحاالت بعض في        28 د خس ات عن ي اإلثب الي صلأل األول زام او م ة نأل اليم الت  القيم
ىتستند  وال) 1 المستوى مدخل أي( مماثل التزام او ألصل نشطة سوق في معلن سعرمن خالل  تأييدھا يمكن ال لعادلةا  إل

). 9 المالي يرللتقر الدولي المعيار من أ5.1.2ب الفقرة نظرأ( يمكن رصدھا اسواق من بيانات - فقط- ستخدمت طريقة تقويم
 :عن المالي االلتزام وأ المالي األصل فئة حسبب اإلفصاح ليھاع يجب المنشأة نإف ،الحاالت ھذه مثل وفي

 الخسارة او الربح ضمن ةالمعامل سعرو األولي اإلثبات عند العادلة القيمة بين الفرق إلثبات المحاسبية سياستھا       ) أ(
 تسعير ندع نالحسبا في السوق في المشاركون يأخذھا التي) الزمن ذلك في بما( العوامل في التغير لتعكس
 ).9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) ب(أ5.1.2ب الفقرة أنظر( االلتزام أو األصل

 رصيد في لتغيراتا ابقةومط الفترة ونھاية بداية في الخسارة أو الربح ضمن بعد إثباته لم يتم الذي المجمع الفرق     ) ب(
  .الفرق ھذا

 يؤيد الذي الدليل وصف ذلك في بما العادلة، لقيمةل دليل أفضل يكن لم المعاملة سعر أن إلى المنشأة خلصت لماذا      ) ج(
  .العادلة القيمة
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 :مطلوبة ليست العادلة القيمة إفصاحات        29

ً  الدفتري المبلغ يكون عندما    ) أ(  لغالمبا مثل المالية دواتألل المثال، سبيل على العادلة، لقيمةل- معقول بشكل-  تقريبيا
؛ األجل رةقصي اريينواجبة السداد للدائنين التج المبالغو األجل قصيرة المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين

 أو

 ]حذفت[    )ب(

 من غير كان إذا) 4 ليالما للتقرير الدولي المعيار في ھي ُمعرفة كما( ختياريةاال مشاركةال ميزة على ينطوي عقدل   ) ج(
  ؛ أوبطريقة يمكن االعتماد عليھا–الميزة  لتلك عادلةال القيمة الممكن قياس

  اللتزامات اإليجار.    (د) 

ى يجب ،)ج(29 الفقرة في الموضحة الحالة في        30 أة عل وائم مستخدمي تساعد معلومات عن اإلفصاح المنش ةا الق  في لمالي
 :ذلك في بما العادلة، وقيمتھا العقود لتلك تريالدف المبلغ بين المحتملةمدى الفروق  بشأن اتخاذ أحكامھم الخاصة بھم

 بطريقة- قياسھا يمكن ال العادلة قيمتھا ألن األدوات ھذهل عنھا اإلفصاح يتم لم العادلة القيمة معلومات أن حقيقة    ) أ(
 عليھا؛ االعتماد يمكن

 االعتماد يمكنطريقة ب- العادلة قيمةال قياس مكانيةإ عدم لسبب وتوضيح الدفتري ومبلغھا ،المالية دواتلأل وصف    )ب(
  ؛اعليھ

 دوات؛األ سوق بشأن المعلومات   ) ج(

  ذلك؛ وكيفية ،المالية دواتاأل استبعاد تنوي المنشأة كانت إذامابشان  المعلومات    ) د(

اد بطريقة يمكن االعتم –العادلة قيمتھا قياس - سابقا– الممكن من يكن لم التي المالية األدوات إثبات إلغاء تم إذا   )ـھ(
  .إثباته مت الذي الخسارة أو المكسب ومبلغ ،اإلثبات إلغاء وقتفي  الدفتري والمبلغ الحقيقة تلكعليھا؛ 

  

 المالية األدوات عن الناشئة المخاطر ومدى طبيعة

 الناشئة المخاطر ومدى يعةطب تقويم من ةالمالي قوائمھا مستخدمي تمكن التي المعلومات عن اإلفصاح المنشأة على يجب      31
  .التقرير فترة نھاية في لھا معرضة المنشأة تكون التي المالية األدوات عن

والكيفية التي تمت بھا على المخاطر التي تنشأ عن األدوات المالية  42-33الفقرات  بموجباإلفصاحات المطلوبة  تركز      32
  ق.ومخاطر السوولة مخاطر السي، ويةمخاطر االئتمانال، تقتصر علىولكنھا ال ، عادة- ھذه المخاطر وتتضمن إدارتھا. 

ة يمكن  نإ       أ32 ط اإلفصاحات ذات  المستخدمينتقديم اإلفصاحات النوعية في سياق اإلفصاحات الكمي الي ة الصلمن رب وبالت
ينالتفاعل يسھم وعن األدوات المالية.  الناشئةالمخاطر  لطبيعة ومدىتكوين صورة عامة  ة اإلفصاحات النو ب ة والكمي عي

  تعرض المنشأة للمخاطر.تقويم من  -بشكٍل أفضل- المستخدمينفي اإلفصاح عن المعلومات بطريقة تمكن 

 النوعية اإلفصاحات

 :عن اإلفصاح المنشأة على يجب ،المالية األدوات عن الناشئة المخاطر من نوع كلل        33

 تھا؛نشأ وكيفية للمخاطر التعرض     ) أ(

  المخاطر؛ قياسل المستخدمة والطرق المخاطر دارةإل جراءاتھاإو وسياساتھا ھاھدافأ   ) ب(

  .السابقة لفترةل) ب(البند  أو) أ(البند  في تغيرات أي   ) ج(

 الكمية اإلفصاحات

 :عن اإلفصاح المنشأة على يجب ،المالية األدوات عن الناشئة المخاطر من نوع لكل        34

 إلى اإلفصاح اھذ يستند أن ويجب. التقرير فترة نھاية في المخاطر لتلك تعرضھا بشأن الكمية لبياناتل ملخص   ) أ(
ً - المقدمة المعلومات  24 الدولي اسبةالمح معيار في ھي ُمعرفة كما( المنشأة إدارة موظفي كبار إلى -داخليا

 .يالتنفيذ رئيسھا أو المنشأة إدارة مجلس المثال سبيل على ،)"العالقة الطرف ذي عن اإلفصاحات"

 ).أ( ندللب وفقا تقديمه يتم لم ما حدود في ،42-36 الفقرات بموجب المطلوبة اإلفصاحات   ) ب(

  ).ب(و) أ( للبندين وفقا القيام بھا تم التي اإلفصاحات من واضحة تكن لم إذا المخاطر اتزيترك    ) ج(

ر إذا كانت البيانات الكمية ال        35 رةمفصح عنھا في نھاية فترة التقرير غي أة للمخاطر خ معب رةلتعرض المنش فيجب ، الل الفت
  .معبرةمعلومات إضافية تكون تقديم على المنشأة 
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  المخاطر االئتمانية
  

  ھدافالنطاق واأل

رات 35 واردة في الفق ات اإلفصاح ال ى األ35-و35أ        يجب على المنشأة أن تطبق متطلب ا دوات الن عل ق عليھ ي تنطب ة الت مالي
  . وبالرغم من ذلك:9متطلبات الھبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

بق الفقرة لتحصيل، تنطيجار مستحقة اللمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين، وأصول العقد ومبالغ اإل   (أ)  
مستحقة  يجارإلادينين التجاريين، أو أصول العقد أو مبالغ ي(أ) على تلك المبالغ المستحقة التحصيل من الم35

ً للفقرة  المعيار الدولي  من 5.5.15التحصيل التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرھا وفقا
  يوم؛  30ا يزيد عن ، إذا تم تعديل تلك األصول المالية في حين أنھا تتجاوز موعد أستحقاقھا بم9للتقرير المالي 

  يجار مستحقة التحصيل.  ك(ب) على مبالغ اإل35ال تنطبق الفقرة     (ب)

رات اإلفصاحب     يجب أن تمكن 35 ة  ن، مستخدمي35-و35ات عن المخاطراالئتمانية، والتي يتم القيام بھا وفقاً للفق وائم المالي الق
، يجب أن ق ھذا الھدفبلية، وتوقيتھا وعدم تأكدھا. ولتحقيمن فھم أثر المخاطر االئتمانية على مبلغ التدفقات النقدية المستق

  ات عن المخاطر االئتمانية:اإلفصاحتوفر 

ئتمانية لخسائر االامعلومات بشأن ممارسات المنشأة إلدارة المخاطر االئتمانية وكيف أنھا ترتبط بإثبات وقياس   (أ)  
  ة؛ لمتوقعاستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك الطرق، واالفتراضات والمعلومات الم

لناشئة عن لمالية وامعلومات كمية ونوعية تسمح لمستخدمي القوائم المالية بتقويم المبالغ الواردة في القوائم ا  (ب) 
  ات؛  لك التغييرتسباب أالخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك التغيرات في مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة و

منشأة لمالية للمعلومات بشأن تعرض المنشأة لمخاطر ائتمانية (أي المخاطر االئتمانية المتأصلة في األصول ا  (ج) 
  .      االئتمانية للمخاطر الكبيرة تركزاتواالرتباطات بتقديم إئتمان) بما في ذلك ال

      
تم عرضھا35 ي ي ات الت أة أن تكرر المعلوم زم المنش من المعلومات ج      ال يل ان آخر، شريطة أن تُض من خالل  بالفعل في مك

اً لمستخدمدارة أو تقرير المخاطر الذي يكون م، مثل تعليق اإلأخرى تقارير إلىإشارات مرجعية من القوائم المالية  ي تاح
ة، ارات المرجشل اإلالقوائم المالية عن نفس آجال القوائم المالية وفي الوقت نفسه. وبدون المعلومات الُمضمنة من خال عي

   .  مكتملةتُعد القوائم المالية غير 

 حجمي الحسبان ف) أن تأخذ ذلك خالف محدد ھو ما باستثناءب، يجب على المنشأة (35د       لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة 35
 المناسب والمستوى ،اإلفصاح لمتطلبات المختلفة الجوانب على ستضعه الذي التركيز وقدر، عنھا ستفصح التي التفاصيل
 المفصح الكمية المعلومات لتقويم إضافية توضيحات إلى بحاجة المالية القوائم مستخدمو كان إذا وما ،التفصيل أو للتجميع
  . عنھا

رات 35 ق األ35-و35ھـ     إذا كانت اإلفصاحات الُمقدمة وفقاً للفق ة لتحقي ر كافي رة ن غي واردة في الفق ى  ب، يجب35ھداف ال عل
  المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية التي تُعد ضرورية لتحقيق تلك األھداف. 

  ممارسات إدارة المخاطر االئتمانية

اس الم35 ات وقي رتبط بإثب ا ت ة وكيف أنھ ة خاطر االئتمو       يجب على المنشأة أن توضح ممارساتھا إلدارة المخاطر االئتماني اني
وائم الماالمتوقعة. ولتحقيق ھذا ا ي تمكن مستخدمي الق م لھدف، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الت ة من فھ لي

  وتقويم:

 ، بماألوليامنذ اإلثبات –بشكل كبير –كيف حددت المنشأة ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألدوات المالية قد زادت    (أ)  
  في ذلك، إذا ما كان وكيف:

ً للفقرة يتم إعتبار األدوا  ) 1( ار الدولي للتقرير من المعي 5.5.11ت المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وفقا
  ، بما في ذلك فئات األدوات المالية التي تنطبق عليھا.9المالي 

قد حدثت أنه ، ب9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.11قد تم دحض االفتراض الوارد في الفقرة   ) 2(
 بما ھااستحقاق وعدم األصول المالية تتجاوز عندما األوليالمخاطر االئتمانية منذ اإلثبات زيادات كبيرة في 

ً  30 عن يزيد   .        يوما

  تعريفات المنشأة للتعثر في السداد، بما في ذلك أسباب أختيار تلك التعريفات.  (ب)  

  ي.  ساس جماعأانية المتوقعة على دوات في مجموعات إذا تم قياس الخسائر االئتمألكيف تم تجميع ا  (ج)  

  .ذات مستوى ائتماني ھابطمالية  كيف حددت المنشأة أن أصوالً مالية تُعد أصوالً   (د)   

سة شأن السيابسياسة المنشأة للشطب، بما في ذلك المؤشرات على عدم وجود توقع معقول لالسترداد ومعلومات   (ھـ) 
  ال تزال تخضع لنشاط اإلنفاذ.   لألصول المالية التي يتم شطبھا ولكنھا 
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لتعديل التدفقات النقدية  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.12كيف قد تم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة    (و) 
  التعاقدية لألصول المالية، بما في ذلك كيف قامت المنشاة:

قياس مخصص  المالي، الذي قد تم تعديله عندما تمبتحديد مإذا كانت المخاطر االئتمانية على األصل   ) 1(
ه مخصص بي يعود لخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، قد تحسنت بالقدر الذلالخسارة بمبلغ مساٍو 
ً للفق شھرا12 مدى على المتوقعة االئتمانية للخسائر مساو بمبلغالخسارة ليتم قياسه  من  5.5.5رة وفقا
  .9رير المالي المعيار الدولي للتق

ً –بمراقبة القدر الذي يتم به   ) 2( خصص الخسارة على األصول المالية التي تستوفي إعادة قياس م-الحقا
ً للفقرة  ) بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر1الضوابط الواردة في البند (  5.5.3وفقا

       .         9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

وارد35 ات ال ق المتطلب دير المستخدمة لتطبي ة في القسم ز       يجب على المنشأة أن توضح المدخالت، واالفتراضات وطرق التق
  . ولھذا الغرض يجب على المنشأة اإلفصاح عن:9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5

  ة في:أساس المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير المستخدم    (أ)  

  شھراً وعلى مدى العمر. 12قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    ) 1(

  .األولي اإلثبات ذمن – كبير بشكل– زادت قد المالية لألدوات االئتمانية المخاطرتحديد ما إذا كانت    ) 2(

ً اليم أصالً  عديُ أصل مالي ما إذا كان  تحديد   ) 3(   .  ذا مستوى ائتماني ھابط ا

ومات أستخدام معل في تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك للمستقبل تطلعية معلوماتكيف تم تضمين   (ب) 
  قتصاد الكلي. عن اال

  غييرات. اب تلك التالتغييرات في طرق التقدير أو االفتراضات الھامة التي تم إجراؤھا خالل فترة التقرير وأسب   (ج) 

  والنوعية بشأن المبالغ الناشئة عن الخسائر االئتمانية المتوقعةالمعلومات الكمية 
  

ة لمخصص الأح      لتوضيح التغيرات في مخصص الخسارة و35 دم مطابق أة أن تق ى المنش ارة سباب تلك التغييرات، يجب عل خس
احي  ن الرصيد االفتت ىم ة  إل امي، بحسب فئ ر  األداةالرصيد الخت ث تظھ دول، بحي ي ج ة، وف كل منفصل –المالي –بش

  التغيرات خالل الفترة في:

  شھراً. 12مخصص الخسارة مقاساً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى      (أ) 

  مخصص الخسارة ُمقاساً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لـ:    (ب)

أصوالً  كنھا ال تُعدول األوليمنذ اإلثبات –بشكل كبير –ئتمانية األدوات المالية التي قد زادت مخاطرھا اال  ) 1(
  .ماليةذات مستوى ائتماني ھابط

 أو تراةمش مالية أصوالً في تاريخ التقرير (ولكنھا ال تُعد  ذات المستوى االئتماني الھابطاألصول المالية   ) 2(
  ).ذات مستوى ائتماني ھابط ُمْستَْحَدثة

صيل التي تحقة التحيجار مسالتحصيل من المدينين التجاريين، أو أصول العقد أو مبالغ اإل المبالغ المستحقة  ) 3(
  .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.15يتم قياس مخصص الخسارة لھا وفقاً للفقرة 

ة أعلى المنش المطابقة، يجب ىإل. وباإلضافة ذات المستوى االئتماني الھابط ُمْستَْحَدثةال أو مشتراةال ماليةال صولاأل   (ج) 
لمالية األصول اعلى  األوليأن تفصح عن إجمالي مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة غير المخصومة عند اإلثبات 

        التقرير.  خالل فترة –بشكل أولي –التي تم إثباتھا 

رة ة والتي يتم اإلفصاح عنھا وفقاً لط      لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم التغيرات في مخصص الخسار35 جب يح، 35لفق
ة خالل دوات المالعلى المنشاة أن تقدم توضيحاً للكيفية التي ساھمت بھا التغيرات المھمة في المبلغ الدفتري اإلجمالي لأل ي

ةعن األ–بشكل منفصل –الفترة في التغيرات في مخصص الخسارة. يجب أن يتم تقديم المعلومات  ل ال دوات المالي تي تمث
رة  ي الفق ا وردت ف ارة كم ة.(-ح(أ)35مخصص الخس ة مالئم ة ونوعي ات كمي ة  ب) ويجب أن تتضمن معلوم ن أمثل وم

  التغيرات في المبلغ الدفتري اإلجمالي لألدوات المالية التي ساھمت في التغيرات في مخصص الخسارة:

  ة خالل فترة التقرير.   التغيرات بسبب األدوات المالية المستحدثة أو الُمقتنا  (أ)  

ً للول الماليتعديل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية الذي ال ينتج عنه إلغاء إثبات تلك األص  (ب)  معيار ة وفقا
  .  9الدولي للتقرير المالي 

  لتقرير.ل فترة اخال دوات المالية التي تم إلغاء إثباتھا (بما في ذلك تلك التي تم شطبھا)التغيرات بسبب األ   (ج) 

 12مدى  لمتوقعة علىاالتغيرات الناشئة عما إذا كان مخصص الخسارة يتم قياسه بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية     (د) 
  شھراً أو على مدى العمر.      
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ا الية التي للألصول المي      لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة وأثر تعديالت التدفقات النقدية التعاقدية 35 تج عنھ م ين
  عن: إلغاء إثبات وأثر مثل تلك التعديالت على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح

ات عديل التدفقالتي قد تم ت التكلفة المستنفدة قبل التعديل وصافي مكسب أو خسارة التعديل الُمثبت لألصول المالية      (أ)  
ة االئتماني لخسائرلدية التعاقدية لھا خالل فترة التقرير عندما كان لديھا مخصص خسارة ُمقاس بمبلغ مساٍو النق

  المتوقعة على مدى العمر.

ه ي وقت تم فيف األوليثبات إجمالي المبلغ الدفتري في نھاية فترة التقرير لألصل المالي الذي قد تم تعديله منذ اإل       (ب)
خصص غيير مارة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والذي قد تم تقياس مخصص الخس

  راً. شھ 12مبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  إلىالخسارة له خالل فترة التقرير 

ي35 ر الضمان الرھن م أث ة من فھ وائم المالي زات ك      لتمكين مستخدمي الق ةاالئتما والتعزي ا اآلخرى ني ى المب ئة ععل ن لغ الناش
  الخسائر االئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح بحسب فئة األصل المالي عن:

لك بدون صى لتعرضھا للمخاطر االئتمانية في نھاية فترة التقرير وذعن الحد األق-بشكل أفضل -المبلغ الذي يعبر      (أ)  
 تتأھل الة التي ُمحتفظ به أو تعزيزات إئتمانية أخرى (مثل اتفاقيات المقاصاألخذ في الحسبان أي ضمان رھني 

  ).  32للمقاصة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  في ذلك:     وصف سردي للضمان الرھني الُمحتفظ به على أنه ضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى، بما      (ب) 

  ھني الُمحتفظ به.وصف لطبيعة وجودة الضمان الر      ) 1(

تدھور أو لتوضيح أي تغيرات مھمة في جودة ذلك الضمان الرھني أو التعزيزات االئتمانية نتيجة     ) 2(
  تغييرات في سياسات المنشأة للضمان الرھني خالل فترة التقرير.

  رھني.دوات المالية التي لم تثبت لھا المنشأة مخصص خسارة بسبب الضمان ال) المعلومات بشأن األ3(

ل رى (على سبيمعلومات كمية بشأن الضمان الرھني الُمحتفظ به على أنه ضمان والتعزيزات االئتمانية األخ    (ج) 
اطر ن المخالمثال، التحديد الكمي للقدر الذي به يقلل الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى م

  في تاريخ التقرير.     ھابطذات المستوى االئتماني الاالئتمانية) لألصول المالية 
  

زال تتقرير وال ترة الفل      يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ التعاقدي القائم على األصول المالية التي تم شطبھا خالل 35
  تخضع لنشاط اإلنفاذ.  

  التعرض للمخاطر االئتمانية

ةاالئ ھامخاطرل الكبيرة التركزات أة للمخاطر االئتمانية وفھمم      لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقويم تعرض المنش35 ، تماني
ة  ، عن إجمالي المبلغ الدفتري لألصولدرجات تصنيف المخاطر االئتمانيةيجب على المنشاة أن تفصح، بحسب  المالي
بشكل –ات المعلوم وعقود الضمان المالي. يجب أن يتم توفير ھذه بقروض الرتباطاتا والتعرض للمخاطر االئتمانية على

  لألدوات المالية:–منفصل 

  شھراً. 12التي يتم قياس مخصص الخسارة لھا بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى      (أ)   

  والتي تكون: التي يتم قياس مخصص الخسارة لھا بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر       (ب) 

ة  أصوالً  تُعد ال ولكنھا األولي اإلثبات منذ– كبير بشكل– االئتمانية مخاطرھا زادت قد مالية أدوات     ) 1( مالي
  .ذات مستوى ائتماني ھابط

 أو مشتراة اليةم أصوالً  تُعد ال ولكنھا( التقرير تاريخ في ذات مستوى ائتماني ھابط مالية أصوالً       ) 2(
  ).ھابط ذات مستوى ائتماني ُمْستَْحَدثة

يا التحصيل مستحقة يجارإ مبالغ أو عقد أصول أو تجاريين، مدينين من التحصيل مستحقة مبالغ     ) 3( تم لت  ي
ً  لھا الخسارة مخصص قياس    .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 15. 5. 5 للفقرة وفقا

  .ئتماني ھابطذات مستوى ا ُمْستَْحَدثة أو مشتراة مالية أصوالً التي تُعد       (ج) 

الغ اإل35 د ومب اريين، وأصول العق دينين التج ق عليھيجار مستحقة التحصيل التن      للمبالغ المستحقة التحصيل من الم ا ي تطب
 إلىم مستندة 35لفقرة ، يمكن أن تكون المعلومات المقدمة وفقاً ل9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.15المنشأة الفقرة 
    ).9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.35خصص (أنظر الفقرة  بمصفوفة الم
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لبات عليھا متط قتنطب الدوات المالية التي تقع في نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، ولكن تلك التي لجميع األ       36
  :عن لماليةا األداة فئة حسبب اإلفصاح المنشأة على يجب، 9الھبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 دون التقرير فترة نھاية في يةاالئتمان لمخاطرل لتعرضھا األقصى الحدعن  –أفضل شكلب-يعبر  الذي المبلغ  )أ(
 المؤھلة يرغ المقاصة اتفاقيات مثل( أخرى ائتمانية تعزيزات أو به محتفظ ضمان رھني أي الحسبان في األخذ

ً  للمقاصة  مبلغھا يعبر التي المالية دواتألل مطلوبا ليس اإلفصاح وھذا ؛)32 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 .يةاالئتمان لمخاطرل للتعرض األقصى الحدعن  –أفضل شكلب-  الدفتري

 سبيل على( المالية وآثارھا ،األخرى االئتمانية التعزيزاتو على أنه ضمانة به المحتفظ الرھني للضمان وصف   )ب(
) يةاالئتمان مخاطرمن ال األخرى االئتمانية التعزيزاتو الضمان الرھني يقلل ليهإللمدى الذي  كمي يدتحد المثال
 أُفِصح عنه سواءً ( يةالئتمانا مخاطرلل للتعرض قصىعن الحد األ –أفضل شكلب-يعبر  الذي بالمبلغ يتعلق فيما
 ً  ).المالية لألداة الدفتري بالمبلغ ُعبِّر عنه أو) أ( للبند وفقا

   ]حذفت[       ) ج(

  ]حذفت[        ) د(

  ]حذفت[        37

 عليھا الحصول تم التي األخرى االئتمانية والتعزيزات الرھنية الضمانات

على أنه  بھا حتفظت الذي الضمان الرھني تملك طريق عن الفترة خالل مالية غير أو مالية أصول على منشأةال حصول عند      38
 في الواردة اتاإلثب لضوابط مستوفية األصول تلك وتكون ،)الضمانات مثل( أخرى ائتمانية تعزيزات استدعاء أو ضمانة
 التقرير تاريخ في بھا المحتفظ األصول ھذه مثلل اإلفصاح المنشأة على فيجب ،المالي للتقرير األخرى الدولية المعايير
 :عما يلي

  الدفترية؛ ھاومبالغ األصولطبيعة         ) أ(

 في ستخدامھاال أو األصول تلكل مث ستبعادال سياساتھا ؛نقد إلى- بسھولة – قابلة للتحويل األصول كونت ال عندما     ) ب(
  .عملياتھا

 السيولة مخاطر

 :عن اإلفصاح المنشأة على يجب        39

 والذي يظھر) الُمصدرة يالمال مانالض عقود ذلك في بما( المشتقة غير المالية االلتزامات استحقاق آلجال تحليل        ) أ(
 .التعاقدية المتبقية االستحقاق آجال

 االستحقاق لآجا االستحقاق آجال تحليل يشمل أن ويجب. المشتقة المالية االلتزامات استحقاق آلجال تحليل   ) ب(
 التدفقات تتوقي لفھم ساسيةأ التعاقدية استحقاقھا آجال تكون التي المشتقة المالية االلتزامات لتلك المتبقية التعاقدية
 ).ب11ب الفقرة أنظر( النقدية

  ).ب(و) أ( البندين فيالمتأصلة  السيولة لمخاطر إدارتھا لكيفية وصف       ) ج(

  السوق مخاطر
 
 الحساسية تحليل 

 :عن اإلفصاح عليھا يجب ،41 بالفقرة تلتزم المنشأة إذا لم تكن        40

 ، مع إظھارقريرالت فترة نھاية في لھا معرضة المنشأة تكون التي السوق مخاطر من نوع للك حساسية تحليل       ) أ(
 محتملة كانت يالت ذات الصلة المخاطر متغير في بالتغيرات ستتأثر الملكية وحقوق الخسارة أو الربح كان كيف

 التاريخ؛ ذلك في- معقول بشكل-

  الحساسية؛ تحليل إعداد في المستخدمة واالفتراضات الطرق     ) ب(

  .التغيرات ھذه مثل سبابأو ،المستخدمة واالفتراضات الطرق في السابقة الفترة عن التغيرات      ) ج(
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ربين  الترابط يعكس ،لمخاطرل المعرضة القيمة مثل ،حساسية تحليل عدادإب تقوم منشأةال كانت إذا        41 ل( المخاطر اتمتغي  مث
ة المخاطر دارةإل ستخدمهتو) صرفال وأسعار الفائدة معدالت يمكن ،المالي ا ف ل استخدام لھ ية تحلي ذ الحساس دالً  اھ  من ب
ً - المنشأة على ويجب. 40 الفقرة في المحدد التحليل  :عن اإلفصاح- أيضا

 المحددة يسةالرئ واالفتراضات المعلماتو ،ھذا الحساسية تحليل مثل إعداد في المستخدمة الطريقة توضيح     ) أ(
  المقدمة؛ للبيانات

 لةالعاد القيمة -  بشكل كامل– تعكس ال معلومات عنھا ينتج قد التي والقيود المستخدمة الطريقة لھدف توضيح     )ب(
  .المعنية وااللتزامات لألصول

  لسوقل االخرى مخاطرال عن اتاإلفصاح

ً  عنھا المفصح الحساسية تحليالت تكون عندما      42  على( مالية أداةة في المالزم لمخاطرا غير معبرة عن 41 أو 40 للفقرة وفقا
 الحقيقة تلك نع اإلفصاح المنشأة على فيجب ،)العام خالل التعرض يعكس ال العام نھاية في التعرض ألن المثال سبيل
  .لمخاطرا معبرة عن غير الحساسية تحليالت تُعد جلهأ من تعتقد أنه الذي السبب وعن

  
  اليةالم األصول تحويالت

  
 األخرى اإلفصاح متطلبات ،المالية األصول بتحويالت المتعلقة ،ح42-ب42 الفقرات في الواردة اإلفصاح متطلبات تكمل       أ42

ار ھذال دولي المعي ر ال الي للتقري ى يجب. الم أة عل ة اإلفصاحات عرض المنش رات بموجب المطلوب  في ح42-ب42 الفق
ي ولةالمح المالية األصول جميعل المطلوبة اإلفصاحات تقديم المنشأة على يجب. المالية قوائمھا في واحد ايضاح م الت تم ل  ي
ةم توقيت حدوث عن النظر بغض ،التقرير تاريخ في موجود ،محول أصلب ارتباط مستمر ألي وكذلك إثباتھا إلغاء  عامل

ك في الواردة اإلفصاح متطلبات تطبيق وألغراض. الصلة ذات التحويل رات تل ونت ،الفق أة ك د حولت المنش  ألصلا كل ق
 :إما متقا ،إذا وفقط إذا،) المحول المالي األصل( منه جزء او المالي

 أو المالي؛ األصل ذلك من النقدية التدفقات استالم في التعاقدية الحقوق بتحويل        ) أ(

 اتعاقدي التزاما تتحمل اولكنھ ،المالي صلاأل ذلكمن  النقدية التدفقات استالم في التعاقدية الحقوقباالبقاء على      ) ب(
  .ترتيب في أكثر أو واحد متلقي إلى النقدية التدفقات بدفع

 :من المالية قوائمھا مستخدمي تمكن التي المعلومات عن اإلفصاح المنشأة على يجب     ب42

  بھا؛ المرتبطة زاماتوااللت في مجملھا إثباتھا إلغاء يتم لم التي المحولة المالية األصول بين العالقة فھم       ) أ(

  .بھا لمرتبطةا والمخاطر ،إثباتھا إلغاء تم التي المالية األصولب المستمر منشأةال ارتباط طبيعة تقويم      )ب(

 مالي صلبأ مستمر ارتباط لديھا يكون المنشأة فان ،ح42-ـھ42 الفقرات الواردة في اإلفصاح متطلبات تطبيق وألغراض    ج42
 وأ المحول يالمال ألصلا متأصلة في تعاقدية التزامات او حقوق أيعلى  التحويل، من كجزء المنشأة، ابقت ذامحوإل
 اإلفصاح متطلبات تطبيق وألغراض. المحول المالي باألصل تتعلق جديدة تعاقدية أو التزامات حقوق أي على حصلت
ً ال يش فإن أياً مما يلي ح،42- ـھ42 الفقرات في الواردة  : اً مستمر كل ارتباطا

 التي النزيھة امالتوالتع النية وحسن المعقولية ومفاھيم مزيف بتحويل المتعلقة العادية والضمانات االقرارات     ) أ(
  قانوني؛ إجراء نتيجة التحويل ابطال يمكنھا

 سعر أو( العقد سعر يكون حويلهت تم مالي أصل اقتناء إلعادة رىــاألخ ودــوالعق والخيارات لةــاآلج ودــالعق    ) ب(
 أو المحول؛ المالي لألصل العادلة القيمة ھو له) الممارسة

 تتحمل ولكنھا مالي أصلن م النقدية التدفقات استالم في التعاقدية الحقوقعلى  بموجبه المنشأة تبقي الذي الترتيب      ) ج(
- )أ(3.2.5  الفقرة في ردةالوا الشروط استيفاء يتمو أكثر أو واحدة منشأة إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا التزاما

  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) ج(

  في مجملھا إثباتھا إلغاء يتم لم التي المحولة المالية األصول
 

 ةمؤھل غير لھاك وأ المحولة المالية صولاأل من جزء افيھ يكون بطريقة مالية صولأ بتحويل قامتقد  منشأةال تكون قد     د42
 فئة لكل ،تقرير خكل تاري في اإلفصاح المنشأة على يجب ،)أ(ب42 الفقرة في الموضحة ھدافاأل ولتحقيق. اإلثبات إللغاء

 :عما يلي في مجملھا اإثباتھ إلغاء يتم لم التي المحولة المالية صولألل

 .المحولة األصول طبيعة         ) أ(

 .المنشأة لھا تتعرض التي الملكية مزاياو مخاطر طبيعة       ) ب(

 التحويل عن لناشئةا القيود ذلك في بما ،بھا المرتبطة وااللتزامات المحولة األصول بين العالقة لطبيعة وصف      ) ج(
 .المحولة لألصول للتقرير المعدة المنشأة استخدام عند
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 بين الفرق( المركزصافي و بھا المرتبطة لاللتزامات لعادلةا والقيمة ،المحولة لألصول العادلة القيمة يبين جدول       ) د(
 أو( المقابل رفللط يكون عندما، )بھا المرتبطة لاللتزامات العادلة والقيمة المحولة لألصول العادلة القيمة

  ..المحولة صولاأل على -فقط- الرجوع حق ذات الصلة اللتزاماتفي ا) المقابلة األطراف

 األصول جميع باتإث في المنشأة تستمر عندما، بھا المرتبطة وااللتزامات المحولة لألصول تريةالدف المبالغ    ) ـھ(
 .المحولة

 ،إثباتھا في المنشأة رتستم التي لألصول الدفتري والمبلغ ،التحويل قبل األصلية لألصول الدفتري المبلغإجمالي       ) و(
 المستمر رتباطھاا حدود في األصول إثبات في المنشأة تستمر عندما، بھا المرتبطة لاللتزامات الدفتري والمبلغ

  .)9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 3.2.16و) 2)(ج(3.2.6 الفقرات أنظر(

   في مجملھا إثباتھا إلغاء تمي التي المحولة المالية األصول
  

ا  ةالمحول ماليةال صولاأل إثبات إلغاءب منشأةال تقوم عندما ،)ب(ب42 الفقرة في المبينة األھداف لتحقيقھـ     42  نظرأ(في مجملھ
ا، مستمر ارتباط لديھا يكون ولكن) 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من) 1و(ج)() أ(3.2.6 الفقرة ى بفيج بھ أة عل  المنش

 :تقرير تاريخكل  في المستمر االرتباط من نوع كلعما يلي ل أدنى، كحدٍ  اإلفصاح،

 أةالمنش ارتباط وتعبر عن للمنشأة المالي المركز قائمة في التي يتم إثباتھا وااللتزامات لألصول لدفتريا المبلغ       ) أ(
 ألصولا لتلك الدفتري مبلغال إثبات فيھا يتم التي المستقلة والبنود ،إثباتھا إلغاء تم التي المالية األصولب المستمر

 .وااللتزامات

 .اتھاإثب إلغاء تم التي ليةالما األصولب المستمر المنشأة تعبر عن ارتباط التي اللتزاماتوا لألصول العادلة القيمة      ) ب(

 األصولب ستمرالم ارتباطھا من للخسائر المنشأة لتعرض قصىعن الحد األ –أفضلبشكل – يعبر الذي المبلغ     ) ج(
 .للخسائر للتعرض صىقالحد األ تحديد يتم كيفتظھر  ومعلومات ،إثباتھا إلغاء تم التي المالية

 التي المالية األصول اءشر إلعادة ،مطلوبة تكون قدالتي  وأ ،المطلوبة المخصومة غير الخارجة النقدية التدفقات       ) د(
 علقيت فيما إليه لمحولا إلى السداد واجبة األخرى المبالغ أو) خيار اتفاقية في الممارسة سعر يأ( إثباتھا إلغاء تم

 إلى عنه فصاحاإل يتم الذي المبلغ يستند أن عندئذ فيجب متغيرا النقدي التدفق كان وإذا. لةالمحو باألصول
 .تقرير تاريخكل  في الموجودة الشروط

 إلعادة ،مطلوبة نتكو قد التي وأ ،المطلوبة المخصومة غير الخارجة النقدية لتدفقاتا استحقاق آلجال تحليل     ) ھـ(
 ولباألص يتعلق فيما يهإل المحول إلى السداد واجبة األخرى المبالغ أو إثباتھا إلغاء مت التي المالية األصول شراء

 .المستمر المنشأة الرتباط المتبقية آجال االستحقاق التعاقدية بحيث يظھر ،المحولة

  ).ھـ(- )أ( فيالواردة  المطلوبة الكمية اإلفصاحات وتؤيد توضح نوعية معلومات       ) و(

لديھا أكثر من نوع  ھـ فيما يتعلق بأصل معين إذا كانت المنشأة42الفقرة  بموجبالمعلومات المطلوبة  تجميعللمنشأة  نيمك      و42
  .ررتباط المستموالتقرير عنه تحت نوع واحد من االذلك األصل المالي الذي تم إلغاء إثباته، االرتباط المستمر بمن واحد 

 :المستمر االرتباط من نوع كلعما يلي ل اإلفصاح المنشأة على يجب ،ذلك إلى ضافةباإل     ز42

 .األصول تحويل تاريخ في اإثباتھ تم الذي الخسارة أو المكسب        ) أ(

 األصولب المستمر أةلمنشا ارتباط من بشكل ُمجمع،و التقرير فترة كل من في، إثباته تم التي والمصروفات الدخل     ) ب(
 ).المشتقة لألدوات العادلة القيمة تغيرات مثال( ثباتھاإ إلغاء تم التي المالية

 موزع غير قريرت فترة في) اإلثبات إللغاء الذي يتأھل( التحويل نشاط من المتحصالت مبلغ إجمالي كان إذا     ) ج(
 تاميةالخ األيام في التحويل نشاط مبلغ إجمالي من ةكبير نسبة حدثت نأ مثال( التقرير فترة مدار على بالتساوي

 :فيجب اإلفصاح عما يلي )التقرير لفترة

 قبل األخيرة سةالخم ياماأل مثال( تلك التقرير فترة خالل التحويل نشاط من األكبر النسبة متى حدثت    ) 1(
 ؛ )التقرير فترة نھاية

 فترة من الجزء لكذ في التحويل نشاط من إثباته تم الذي) ذات الصلة الخسائر أو المكاسب مثال( المبلغ     ) 2(
  التقرير،

 .التقرير فترة من الجزء ذلك في التحويل نشاط من المتحصالت مبلغ إجمالي     ) 3(

  .لھا شامل دخل قائمة عرض يتم فترة كلل المعلومات ھذه تقديم المنشأة على يجب

 التكمليلية المعلومات

  .ب42 الفقرة يف الواردة اإلفصاح أھداف لتحقيق ضرورية اتعتبرھ إضافية معلومات أي عن اإلفصاح المنشأة على يجب     ح42 
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  9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األوليالتطبيق 
 

لى المنشأة أن تفصح عن ع، يجب 9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األوليفي فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق     ط42 
  :لياألوول المالية وااللتزامات المالية كما ھي في تاريخ التطبيق صالمعلومات التالية لكل فئة من األ

ً لمعيار المحاسبة الدولي داي والمبلغ الدفتري الُمحداألصلصنف القياس      (أ)   قا لإلصدار السابق أو وف 39ن وفقا
 9الي دولي للتقرير المر ال(إذا كان المدخل الذي أختارته المنشأة لتطبيق المعيا 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  بسبب المتطلبات المختلفة)؛  األولييشمل أكثر من تاريخ واحد للتطبيق 

  ؛ 9ن وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي اصنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري الُمحدد       (ب)

ا بالقيمة ى أنھا يتم قياسھعل –سابقاً  –تم وسمھا مبلغ أي أصول مالية أو التزامات مالية في قائمة المركز المالي        (ج)
رير لدولي للتقعيار االعادلة من خالل الربح أو الخسارة ولكنھا لم تعد توسم كذلك، مع تمييز تلك التي يتطلب الم

 قيخ التطبياً من تارمن المنشأة أن تُعيد تصنيفھا عن تلك التي تختار المنشأة أن تعيد تصنيفھا اعتبار 9المالي 
  .األولي

ً للفقرة  ً 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.2وفقا ر طبيق المعيار الدولي للتقريالذي اختارته المنشأة لت للمنھج، تبعا
لفقرة ج عن ھذه ا. وبناًء عليه، قد ينتاألولي، يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق 9المالي 

ا لم مي جدول فات الكمية اإلفصاح. ويجب على المنشأة أن تعرض تلك األولياريخ واحد للتطبيق فصاح عن أكثر من تاإل
     .  ةمناسبيكن ھناك شكل آخر أكثر 

لى المنشأة أن تفصح عن ، يجب ع9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األوليفي فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق     ي42
  لتمكين المستخدمين من فھم:معلومات نوعية 

لك األصول المالية التي على ت 9ق متطلبات التصنيف الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي يكيف قامت بتطب       (أ) 
  .9تغير تصنيفھا كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

و ل الربح ألعادلة من خالات مالية عل أنھا يتم قياسھا بالقيمة أسباب أي وسم أو إلغاء وسم أصول مالية أو التزاما      (ب)
  .األوليالخسارة في تاريخ التطبيق 

ً للفقرة  ً 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.2وفقا ر طبيق المعيار الدولي للتقريالذي اختارته المنشأة لت للمنھج، تبعا
لفقرة ج عن ھذه ا. وبناًء عليه، قد ينتاألوليتاريخ واحد للتطبيق  ، يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من9المالي 

 . األوليفصاح عن أكثر من تاريخ واحد للتطبيق اإل

دولي  ة في المعيارفي فترة التقرير التي تطبق فيھا المنشأة ألول مرة متطلبات التصنيف والقياس لألصول المالية الوارد      ك42 ال
دولي أدما تتحول المنش(أي عن 9للتقرير المالي  بة ال ار المحاس ق معي ى 39ة من تطبي دولي لل إل ار ال الي المعي ر الم  9تقري

أة أن تعرض  ى المنش رات  اإلفصاحاتعلى االصول المالية)، فإنه يجب عل ة في الفق ذا ا42-ل42المبين ار س من ھ لمعي
  .9الدولي للتقرير المالي من المعيار  7.2.15الدولي للتقرير المالي كما ھو مطلوب بموجب الفقرة 

ً بموجب الفقرة     ل42 ل المالية ك، يجب على المنشأة أن تفصح عن التغييرات في تصنيفات األصو42عندما يكون مطلوبا
  بشكل منفصل:–ھر ، بحيث تظ9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األوليوااللتزامات المالية كما ھي في تاريخ التطبيق 

ً لمعيار المحاسبة الدولي التغير     (أ)   (أي التي لم تنتج عن  39ات في المبالغ الدفترية على أساس أصناف قياسھا وفقا
  )؛ 9المعيار الدولي للتقرير المالي  إلىتغيير في صفة القياس عند التحول 

  .9ر المالي لدولي للتقرياار المعي إلىالتغيرات في المبالغ الدفترية الناشئة عن تغيير في صفة القياس عند التحول       (ب)

متطلبات  –بشكل أولي –نشأة ال يلزم القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيھا الم
  .   9التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

تم  لتزامات المالية التيألصول المالية واالل عما يلي ك، يجب على المنشأة أن تفصح42ب الفقرة عندما يكون مطلوباً بموج      م42
الل خلعادلة من القيمة ألصول المالية التي تم إعادة تصنيفھا من الإعادة تصنيفھا بحيث يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة و

لي معيار الدوال لىإ ل الدخل الشامل اآلخر، كنتيجة للتحولالربح أو الخسارة بحيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خال
  :9 للتقرير المالي

  القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية في نھاية فترة التقرير؛        (أ)  

خر الشامل اآلخل إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الد كان سيتممكسب أو خسارة القيمة العادلة التي       (ب)
  .إعادة تصنيف األصول المالية أو االلتزامات المالية فيما لو أنه لم يتمخالل فترة التقرير 

متطلبات  –بشكل أولي –نشأة ال يلزم القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيھا الم
  .  9في المعيار الدولي للتقرير المالي التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة 
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م تزامات المالية التي ألصول المالية وااللتل عما يلي ك، يجب على المنشأة أن تفصح42عندما يكون مطلوباً بموجب الفقرة     ن42
  :9 يقرير المالتلي للالمعيار الدو إلى إعادة تصنيفھا من صنف القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كنتيجة للتحول

  ؛ األوليمعدل الفائدة الفعلي الُمحدد في تاريخ التطبيق        (أ)  

  إيراد أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته.       (ب)

اريخ لجديد في تمالي اإذا كانت المنشأة تعامل القيمة العادلة ألصل مالي أو التزام مالي على أنھا المبلغ الدفتري اإلج
ت الواردة في ھذه فصاحا)، يجب القيام باإل9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.11(أنظر الفقرة  ياألولالتطبيق 

عد فترة ه الفقرة بة في ھذالوارد باإلفصاحاتأن يتم إلغاء اإلثبات. وبخالف ذلك، ال يلزم القيام  إلىالفقرة لكل فترة تقرير 
 معيارال في الواردة لماليةا لألصول والقياس التصنيف متطلبات -ل أولي بشك–التقرير السنوية التي تطبق فيھا المنشأة 

 .9 المالي للتقرير الدولي

ات، واإلفصاحات الواردة اإلفصاحن، يجب أن تسمح تلك 42- ك42عندما تعرض المنشأة اإلفصاحات المبينة في الفقرات    س42
  مطابقة بين:من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، بال 25في الفقرة 

  بين؛ و9مالي والمعيار الدولي للتقرير ال 39أصناف القياس المعروضة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي       (أ)  

  ةالمالي األداةفئة       (ب)

 كما ھي في تاريخ التطبيق األولي.

المعلومات التي تسمح  لمنشأة باإلفصاح عن، تُطالب ا9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5في تاريخ التطبيق للقسم      ع42
مع  37سبة الدولي والمخصصات وفقاً لمعيار المحا 39بمطابقة مخصصات الھبوط الختامية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

صاح جب تقديم ھذا اإلفيصول المالية، . ولأل9ة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي دمخصصات الخسارة االفتتاحية الُمحد
ً لمعيار المحاسبة الدولي بحسب أصناف قياس األ ، 9لتقرير المالي لوالمعيار الدولي  39صول المالية ذات العالقة وفقا

  أثر التغييرات في صنف القياس على مخصص الخسارة في ذلك التاريخ. –بشكل منفصل –ويجب أن يظھر 

لمنشأة بأن تفصح عن ا تطالب، ال 9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األوليفي فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق     ف42
ً لمتطلبات التصنيف والقياس (التي تشمل سمبالغ البنود المستقلة التي كان  بقياس  ت المتعلقةلمتطلباايتم التقرير عنھا وفقا

  ):9ر المالي الدولي للتقري من المعيار 5.5و 5.4التكلفة المستنفدة لألصول المالية والھبوط الواردة في القسم 

  للفترات السابقة؛  9للمعيار الدولي للتقرير المالي        (أ)  

  للفترة الحالية. 39لمعيار المحاسبة الدولي       (ب)

المحاسبة م تعريفه في معيار ، إذا كان من غير العملي للمنشاة (كما ت9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.4ص   وفقاً للفقرة 42
وفقاً  الُمعدل للنقود منيةالز القيمة عنصر متُقوِّ أن  9للمعيار الدولي للتقرير المالي  األولي) في تاريخ التطبيق 8الدولي 

 عند جدتوُ  التي والظروف الحقائق أساس على 9د من المعيار الدولي للتقرير المالي 4.1.9ب-ب4.1.9للفقرات ب
 على المالي األصل لكلذ التعاقدي النقدي التدفق خصائص متُقوِّ  أن المنشأة على يجب إنهف، المالي لألصل األولي اإلثبات
 المتعلقة اتالمتطلب الحسبان في خذاأل دون المالي لألصل األولي اإلثبات عند ُوجدت التي والظروف الحقائق أساس
. يجب 9رير المالي ن المعيار الدولي للتقم د4.1.9ب-ب4.1.9ب الفقرات في الواردة للنقود الزمنية القيمة عنصر بتعديل

قدية فقاتھا النائص تدعلى المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري، في تاريخ التقرير، لألصول المالية التي قد تم تقويم خص
 باتلمتطلالحسبان الألصل المالي دون األخذ في  األوليالتعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات 
دولي للتقرير المالي من المعيار ال د4.1.9ب- ب4.1.9بالمتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات 

 المالية.  أن يتم إلغاء إثبات تلك األصول  إلى 9

م تعريفه في معيار المحاسبة ت(كما ، إذا كان من غير العملي للمنشاة 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.2.5ق     وفقاً للفقرة 42
ً  الدفع ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة متُقوِّ أن  األولي) في تاريخ التطبيق 8الدولي  ً  ئيلةض مقدما  )ج(4.1.12ب قرةللف وفقا

 فإنه، المالي صللأل األولي اإلثبات عند ُوجدت التي والظروف الحقائق أساس على 9من المعيار الدولي للتقرير المالي 
 التي الظروفو الحقائق أساس على المالي األصل لذلك التعاقدي النقدي التدفق خصائص متُقوِّ  أن المنشأة على يجب
ً  الدفع ميزات استثناء الحسبان في االخذ دون المالي لألصل األولي اإلثبات عند ُوجدت  4.1.12ب الفقرة في الوارد مقدما

ية قرير، لألصول المال. يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري، في تاريخ الت9من المعيار الدولي للتقرير المالي 
صل لأل األولي إلثباتالتي قد تم تقويم خصائص تدفقاتھا النقدية التعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند ا

ً  الدفع ميزات استثناءالمالي دون األخذ في الحسبان   9 المالي للتقرير لدوليا المعيار من 4.1.12ب فقرةال في الوارد مقدما
 المالية.  أن يتم إلغاء إثبات تلك األصول  إلى
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  والتحول السريانا تاريخ
 

 ويُشجع. هبعد أو 2007 ايرين 1 في تبدأ التي السنوية للفترات المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبيق المنشأة على يجب       43
 نع اإلفصاح عليھا يجبف أبكر، فترةل المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا بتطبيق المنشأة قامت وإذا. األبكر التطبيق على
  .الحقيقة تلك

الي        44 ر الم دولي للتقري ار ال ذا المعي اة ھ ت المنش نويةإذا طبق رات س ل  لفت دأ قب اير  1تب ا ،2006ين ال يلزمھ رض  ف ع
ة ات مقارن احات المطل معلوم ة لإلفص ب وب رات بموج أن 42-31الفق ة طب بش دىيع اطر  وم ئةالمخ ن  الناش ع

  األدوات المالية.

دولي       أ44 بة ال ار المحاس ي  1عدل معي نقح ف ع2007(الم ي جمي تخدمة ف ايير الدول أجزاء ) المصطلحات المس ر المع ة للتقري ي
الي.  افة باإلالم ىض د  إل ك، فق دلذل رات  ع ن 5(ج) وب27و ،(ج) و(د)23و ،21و، 20الفق ى م ق ب. ويجب عل  الملح
دأ في  للفتراتتلك التعديالت  تطبيقالمنشأة  ي تب اير  1السنوية الت د 2009ين أةو. هأو بع بة  إذا طبقت المنش ار المحاس معي
  تلك الفترة األبكر.لتطبيق التعديالت عندئذ  فيجب ،فترة أبكرل) 2007(المنقح في  1الدولي 

لفترات لك التعديل ذل تطبيق(ج). ويجب على المنشأة 3) الفقرة 2008(المنقح في  3لتقرير المالي حذف المعيار الدولي ل    ب44
ي (المنقح ف 3لمالي اقامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير  وإذا. هأو بعد 2009يوليو  1السنوية التي تبدأ في 

ً تطبيق التعديل  لفترة) 2008 لعوض اعديل على ال ينطبق الت وبالرغم من ذلك،ألبكر. لفترة التلك اأبكر، فيجب أيضا
 (المنقح 3 رير الماليتطبيق المعيار الدولي للتقل يكون له تاريخ استحواذ سابقوالذي  أعمالعن تجميع  نشأالمحتمل الذي 

ً للفقرات  المحاسبة عن مثل ھذايجب على المنشأة  ،). وبدالً من ذلك2008في  المعيار  ھـ من65 –أ 65العوض وفقا
  .)2010(المعدل في  3الدولي للتقرير المالي 

إذا قامت و. هأو بعد 2009يناير  1السنوية التي تبدأ في  للفترات 3الفقرة  الوارد فيالتعديل  تطبيقيجب على المنشأة       ج44
المحاسبة  لى معيارعالت (تعدي "عن التصفية الناشئةوااللتزامات  القابلة لإلعادةاألدوات المالية "بتطبيق  المنشأة
في الفقرة الوارد  لالتعدي تطبيقفيجب ، فترة أبكرل ،2008في فبراير  الُمصدرين ،)1ومعيار المحاسبة الدولي  32الدولي 

  تلك الفترة األبكر.ل 3

 تطبيقعلى المنشأة جب . وي(أ)3الفقرة  2008صدر في مايو " المُ المعايير الدولية للتقرير المالي فيالتحسينات " عدل     د 44
التعديل  المنشأةبقت طذا إو بكر.األويُسمح بالتطبيق  ه.أو بعد 2009يناير  1السنوية التي تبدأ في  للفتراتذلك التعديل 

عيار ممن  1رة الفق التعديالت على األبكرلتلك الفترة  وأن تطبقفيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة  ،فترة أبكرل
المصدر في  32ي من معيار المحاسبة الدول 4والفقرة  31من معيار المحاسبة الدولي  1والفقرة  ،28المحاسبة الدولي 

  .مستقبليالتعديل بأثر  تطبيقويُسمح للمنشأة .2008مايو 

  [حذفت]ھـ 44

  [حذفت]  و44

ر الدولي المعيار على تعديالت" (المالية األدوات حول اإلفصاحات تحسين" عدل     ز44 يالمُ  ،)7 اليالم للتقري  مارس صدر ف
 تطبيق المنشأة على ويجب. و11ب -أ11وب أ10وب ،ب27و، أ27 الفقرات وأضاف ،11وب 39و ،27 الفقرات ،2009
ة بموجب اإلفصاحات تقديم المنشأةوال يلزم . هبعد أو 2009 يناير 1 في تبدأ التي السنوية لفتراتل التعديالت تلك  المطلوب

 :التعديالت

 31 قبل تنتھي سنوية مقارنة فترة ضمن عرضھا يتم ،مركز مالي قائمة أي يشمل بما ،وليةأ أو سنوية فترة يأل  )أ(
 أو ،2009 ديسمبر

 .2009 ديسمبر 31 قبل تاريخ فيكما ھي  مقارنة فترة أبكر بداية في ھي كما مالي مركز قائمة يأل  )ب(

  .قيقةالح تلك عن اإلفصاح عليھا يجبف ،أبكر ةفترل التعديالت منشأةال طبقت إذاو. األبكر بالتطبيق يُسمح

  [حذفت]   -  ح44
  ي44

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" (تعديالت على المعيار الدولي نةالمقار 7المعيار الدولي للتقرير المالي إفصاحات  منللمنشآت المطبقة ألول مرة محدود إعفاء " نتيجة لـز 44تم تعديل الفقرة   1

األدوات المالية"  حولاحات "تحسين اإلفصالمخطط له لـ استنتاجاته والتحول  لتوضيحز 44المجلس الفقرة  وقد عدل. 2010) المصدر في يناير 1للتقرير المالي 
 ).7(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 تطبيقلى المنشأة ع. يجب ب44الفقرة  2010في مايو  المصدر" ايير الدولية للتقرير الماليالمع فيالتحسينات " لعدّ    ك  44

  . ويُسمح بالتطبيق األبكر.هأو بعد 2010يوليو  1السنوية التي تبدأ في  ذلك التعديل للفترات

. 38-36و 34لفقرات أ وعدل ا32 الفقرة 2010في مايو  المصدر" المعايير الدولية للتقرير المالي فيالتحسينات "أضاف     ل44
قامت  . وإذابيق األبكر. ويُسمح بالتطهأو بعد 2011يناير  1لفترات التي تبدأ في لتلك التعديالت  تطبيقيجب على المنشأة 

  .عن تلك الحقيقة اإلفصاحفيجب عليھا  أبكر التعديالت لفترةالمنشأة بتطبيق 

الي  على" (تعديالت اليةمتحويالت األصول ال -اإلفصاحات " حذف     م44 ر الم دولي للتقري وبر7المعيار ال  )، المصدر في أكت
نوية  تلك التعديالت للفترات تطبيق. يجب على المنشأة 39ب -29وب ،ح42-أ42وأضاف الفقرات  13الفقرة  ،2010 الس

أة. يُسمح بالتطبيق األبكر. هأو بعد 2011يوليو  1التي تبدأ في  ديال وإذا طبقت المنش اريخ أالتع ا بكرت من ت ، فيجب عليھ
تبدأ قبل  روضةمع ي فترةألتلك التعديالت  المطلوبة بموجباإلفصاحات  تقديمالمنشأة وال يلزم عن تلك الحقيقة.  اإلفصاح

  .للتعديالت األوليالتطبيق تاريخ 

  [حذفت]      ن44

"، المصدر في مايو الترتيبات المشتركة"11ير المالي والمعيار الدولي للتقر 10المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ     س44
ر الدولي والمعيا 10ي المعيار الدولي للتقرير المال عند تطبيقھاذلك التعديل  تطبيق. ويجب على المنشأة 3الفقرة ، 2011

  .11للتقرير المالي 

الفقرات  حذفو والملحق أ  ،29و ،28و ،3، الفقرات 2011المصدر في مايو  ،13المعيار الدولي للتقرير المالي  عدل     ع44
  .13لمالي االمعيار الدولي للتقرير  عند تطبيقھاتلك التعديالت  تطبيق. يجب على المنشأة ب27- 27

الفقرة  ،2011 )، المصدر في يونيو1معيار المحاسبة الدولي  على" (تعديالت عرض بنود الدخل الشامل اآلخر"ل عدّ     ف44
  .2011 ويونيالمعدل في  1 التعديل عند تطبيقھا معيار المحاسبة الدوليذلك  تطبيقأة ب. يجب على المنش27

ا علىت " (تعديالالمالية وااللتزاماتاألصول المالية  المقاصة بين –فصاحات اإل" اضاف   ص44 لي المعيار الدولي للتقرير الم
أة . ويجب 53ب -40وب ،و13-أ13الفقرات ، 2011صدر في ديسمبر )، المُ 7 قعلى المنش ك تطبي ديالت  تل راتالتع  للفت

ة بموجب  تقديم. ويجب على المنشأة هأو بعد 2013يناير  1تبدأ في  السنوية التي كاإلفصاحات المطلوب أثر ال تل ديالت ب تع
  رجعي.

 ]حذفت[   -ق44
     ث  44

دّ      خ44 تثمارية" لع آت االس ديالت المنش ى" (تع ا عل ر الم دولي للتقري ار ال دولي للت ،10لي المعي ار ال الي والمعي ر الم  12قري
دولي  بة ال ار المحاس وبر الُمصدر  ،)27ومعي ي أكت رة  ،2012ف أة 3الفق ى المنش ق. يجب عل ديل  تطبي ذا التع رات لھ لفت

ي نوية الت ي  الس دأ ف اير  1تب د 2014ين ر هأو بع التطبيق األبك مح ب تثماريةـ ا"ل. ويس تق. وإذا "لمنشآت االس أة  ام المنش
ا ديللاألبكرلتطبيق ب ذا التع ا  فيجب ،ھ ا -عليھ ق -أيًض ديالت  تطبي ع التع ي ثماريةالمنشآت االستفي " المتضمنةجمي " ف

  .هالوقت نفس

    ]حذفت[      ذ44

 ،30–28و ،20و ،14, و11 – 8و ،5 – 2، الفقرات 2014، المصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ   ض44
 ،أ12و ،12، وحذف الفقرات 27ب ،22وب ،10وب ،9وب ،5وب ،1ھـ، والملحق أ والفقرات ب42–ج42و ،36و
ضاف أوالملحق د و 4بو ،ذ44و ،ث44–ق44و ،ن44و ،ي44–ح44و ،و44و ،ھـ44و ن37و ،24–22 ، و16و

 ،ز24–أ24و ،و23- أ23و ،ج22–أ22و ،د21–أ21و ،أ20و نأ16و ،د12–ب12و ،ب11و ،أ11و ،أ10و ،أ5الفقرات 
ر ي. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيا8ب–أ8وب ،أ ض44و ،ق42–ط42ن، و35–أ35و

ريخ ات السابقة لتا. وال يلزم تطبيق تلك التعديالت على معلومات المقارنة المقدمة عن الفتر9الدولي للتقرير المالي 
 .9لمعيار الدولي للتقرير المالي ل األولي تطبيقال

نه يجوز للمنشأة إ، ف2018ير ينا 1، للفترات السنوية السابقة لتاريخ 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7.1.2فقا للفقرة أ  و ض44
ا بالقيمة أنھتزامات المالية الموسومة على للمتطلبات المتعلقة بعرض المكاسب والخسائر من االل - فقط -  األبكرالتطبيق 

من  5.7.20ب–5.7.5وب 7.2.14و ،5.7.9–5.7.7(ج)، و5.7.1ارة الواردة في الفقراتالعادلة من خالل الربح او الخس
ختارت . وإذا ا9ر المالي الواردة في المعيار الدولي للتقري األخرىدون تطبيق المتطلبات  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

ن تقدم أك الحقيقة وعن تل اإلفصاحفيجب عليھا ، 9منشأة تطبيق تلك المتطلبات فقط من المعيار الدولي للتقرير المالي ال
لمالي (المعدل من ھذا المعيار الدولي للتقرير ا 11–10ات ذات الصلة المبينة في الفقرات اإلفصاح مستمرساس أعلى 

  )) 2010( 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
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، 2014ي سبتمبر "، الُمصدر ف2014 – 2012ر المالي دورة التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقريل "أأ   عدّ  44
ة عيار المحاسبثر رجعي وفقا لمأأ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت ب30ضاف الفقرة بأو 30وب ،ص44الفقرتين 
يناير  1ي فلتي تبدأ ا" للفترات السنوية خطاءالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واأل" 8الدولي 
ي فترة يتم أ أل30وب 30ن تكون المنشأة ليست ملزمة بتطبيق التعديالت على الفقرتين بأاو بعده، باستثناء  2016

لفقرات يالت على اللتعد عرضھا تبدأ قبل الفترة السنوية التي تطبق المنشأة عليھا تلك التعديالت. ويُسمح بالتطبيق األبكر
  ة. عن تلك الحقيق اإلفصاحنشأة تلك التعديالت لفترة أبكر فيجب عليھا مالطبقت  إذاأ.30وب ،30وب ،ص44

. 5وب 21ين ، الفقرت2014)، المصدر في ديسمبر 1" (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي اإلفصاحمبادرة ل "ب ب عدّ 44
 األبكريسمح بالنطبيق و بعده. وأ 2016يناير  1يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  لتلك التعديالت. 

يق تلك التعديالت عند د. يجب على المنشأة تطب11و ب 29"عقود اإليجار" الفقرات  16ج ج عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 44
  .16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
 30 الدولي المحاسبة معيار سحب

 

ل       45 ذا يح ار ھ الي المعي ر الم دولي للتقري ل ال ار مح بة معي دولي المحاس احات" 30 ال ي اإلفص وائم ف ةالما الق وك لي  للبن
  ."المشابھة المالية والمؤسسات
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 أ الملحق
  معرفةال مصطلحاتال

  ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالييُعد

  .مهبالتزا ءالوفا بامتناعه عن اآلخرداة مالية في خسارة مالية للطرف أطرف في ھي مخاطر أن يتسبب   االئتمانيةمخاطر ال

درجات تصنيف المخاطر 
  االئتمانية

  المالية. األداةتصنيف للمخاطر االئتمانية على أساس مخاطر حدوث تعثر في سداد 

 سعارأ في التغيرات ببسب مالية ألداة يةالمستقبل النقدية التدفقات وأ العادلة القيمة أن تتذبذب مخاطر ھي  مخاطر العملة
  .جنبيةاأل العمالت صرف

ي تغيرات فبب الھي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بس  الفائدة معدلمخاطر 
  .معدالت الفائدة في السوق

تي تتم لية البالتزاماتھا المرتبطة بااللتزامات الماھي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في الوفاء   مخاطر السيولة
  .تسويتھا من خالل تسليم نقد او أصل مالي آخر

جاريين نين التبخالف المبالغ قصيرة األجل المستحقة للدائ ،السداد ھي التزامات مالية واجبةالقروض   السدادواجبة القروض 
  .وفقا لشروط االئتمان العادية

سعار أي تغيرات فبب الر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الداة مالية بسھي مخاط  مخاطر السوق
 مخاطرو الفائدة معدلمخاطر و ،مخاطر العملة: نواع من المخاطرأالسوق. تشمل مخاطر السوق ثالثة 

  .األخرى السعر

ر في أسعا لتغيراتاات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب القيمة العادلة أو التدفقتتذبذب مخاطر أن   األخرى السعرمخاطر 
اتجة نتغيرات سواء كانت ھذه ال ،)مخاطر العملةأو  مخاطر معدل الفائدة الناشئة عن(بخالف تلك  قالسو
لمالية عوامل تؤثر على جميع األدوات اعن صدرھا أو عوامل خاصة بأداة مالية بعينھا أو مُ  عن

  السوق. في المتداولة  المشابھة

 أ الملحق أو ،39 لدوليا المحاسبة معيار من 9 والفقرة ،32 الدولي المحاسبة معيار من 11 الفقرة في التالية المصطلحات تعريف تم
 للتقرير الدولي المعيار اھذ في وتستخدم ،13أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار من
والمعيار  9 المالي رللتقري الدولي والمعيار 39 الدولي المحاسبة ومعيار 32 الدولي المحاسبة معيار في المحدد بالمعنى لماليا

 . 13الدولي للتقرير المالي 

  مالي التزام اوأ مالي صلأل المستنفدة التكلفة  •
  أصل العقد     •
 ذات مستوى ائتماني ھابطأصول مالية      •
  ثباتاإل إلغاء  •
   ةمشتق  •
 توزيعات األرباح     •
 الفعلية الفائدة طريقة  •
  ملكية حقوق أداة  •
 الخسائر االئتمانية المتوقعة     •
 العادلة القيمة  •
 مالي أصل  •
 مالي ضمان عقد  •
 مالية داةأ  •
 مالي التزام  •
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالي التزام  •
  توقع معاملة  •
 صل ماليإجمالي المبلغ الدفتري أل     •
 تحوط أداة  •
 للمتاجرة به محتفظ  •
  مكاسب أو خسائر الھبوط     •
  مخصص الخسارة     •
  االستحقاق موعد تجاوز     •
  ذات مستوى ائتماني ھابطأو ُمستحدثة  ةأصول مالية ُمشترا     •
  التصنيف إعادة تاريخ  •
 يةبالطريقة العاد أو البيع شراءال  •
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 ب الملحق
  التطبيق إرشادات

  ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالييُعد
  

  )6 الفقرة( اإلفصاح ومستوى المالية األدوات فئات
  
 
تم  المعلومات لطبيعة مناسبة فئات في المالية األدوات بتجميع المنشأة قيام 6 الفقرة تتطلب       1ب اعن إلفصاحاالتي ي  وأخذھا ھ

رة في الموضحة الفئات تحدد التي ھي المنشأة ن. إالمالية األدوات تلك خصائصل الحسبان في ه 6 الفق ا تف وعلي زتإنھ  مي
ة يحدد الذي( 9 المالي للتقرير الدولي المعيار في المحددة المالية األدوات أصناف عن اس كيفي ة تاألدوا قي ن المالي  وأي
  ).العادلة ةالقيم في التغيرات إثبات يتم

 :أدنى كحد المنشأة على يجب ،المالية دواتاأل فئات تحديد عند       2ب

 .العادلة بالقيمة يتم قياسھا التي تلك المستنفدة عن بالتكلفة يتم قياسھا التي األدوات تمييز     )أ(

  .منفصلة فئات أو فئةعلى أنھا  المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا نطاق خارج الواقعة المالية األدوات تلك معالجة     )ب(

اليحجم  –في ضوء ظروفھا  –تقرر المنشأة         3ب ر الم دولي للتقري ار ال ذا المعي  ،التفاصيل التي تقدمھا الستيفاء متطلبات ھ
ات تضعه التأكيد الذي وحجم ع للجوانب المختلفة للمتطلب ا بتجمي ة قيامھ ار المعلومات وكيفي ةكالصورة  إلظھ دون  امل ب

ة بتفاصيلإومن الضروري . ذات الخصائص المختلفةالمعلومات تجميع  وائم المالي ل الق مفرطة  حداث توازن بين تحمي
ال، ال يجقد ال تساعد مستخدمي القوائم المالية وحجب معلومات مھمة نتيجة لتجميع أكثر مما ينبغي. على سبيل الم وز ث

ق إدر ة عن طري ل ال يجللمنشأة أن تحجب معلومات مھم ة. وبالمث ر المھم ر من التفاصيل غي در كبي ا ضمن ق وز اجھ
ً عن معلومات تكون مجمعة بشكل يحجب فروق اإلفصاحللمنشأة  ة أو المخاطر ال ا امالت الفردي ين المع ة ب مرتبطة مھم

  بھا. 

  [حذفت]       4ب

 )21 الفقرة( المحاسبية السياسات – ىخراأل اتفصاحاإل

 األخرى المحاسبية والسياسات المالية القوائم إعداد في المستخدم القياس) أسس وأ( أساس عن اإلفصاح 21 الفقرة تتطلب    5ب
 : فصاحاإل اھذ مثليمكن أن يشمل  ،المالية لألدواتو. المالية القوائم بفھم ھي ذات صلة والتي المستخدمة

 :الخسارة أو الربح اللخ من العادلة بالقيمة نھاأ على الموسومة المالية اللتزاماتل    ) أ(

 .الخسارة أو الربح لخال من العادلة بالقيمة نھاأ على المنشأة قد وسمتھا التي المالية االلتزامات طبيعة   ) 1(

 .األولي اإلثبات عند المالية االلتزامات لمثل الوسم لھذا الضوابط   ) 2(

 ھذا لمثل 9 ليالما للتقرير الدولي المعيار من 4.2.2 الفقرة في الواردة الشروط المنشأة استوفت كيف   )3(
 .الوسم

 :ةالخسار أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يتم قياسھا نھاأ على الموسومة المالية ألصولل   ) أأ(

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمةيتم قياسھا  نھاأ على المنشأة قد وسمتھا التي المالية األصول طبيعة    ) 1(
 .الخسارة

 ھذا لمثل 9 لماليا للتقرير الدولي المعيار من 4.1.5 الفقرة في الواردة الضوابط المنشأة استوفت كيف    ) 2(
 .الوسم

 ]حذفت[   ) ب(

 تاريخ أساس على تمت قد المالية لألصول المبيعات بالطريقة العاديةو المشتريات عن المحاسبة كانت إذاما  ) ج(
  .)9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 3.1.2 الفقرة نظرا( التسوية تاريخ أو المتاجرة

 ]حذفت[    ) د(

،على ))أ(20 الفقرة نظرأ( المالية لألصول صنف كل من الخسائر صافي وأ المكاسب صافي تحديد يتم كيف  ) ھـ(
 او الربح لالخ من العادلة بالقيمة التي ھي البنود من الخسائر وأ المكاسبصافي  كان ذاإ ما سبيل المثال،

 . رباحاأل توزيع دخل او فائدةال دخل تشمل الخسارة

 ]حذفت[    )و(

 ]حذفت[   ) ز(
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 ھاياساتس مع ،اإلفصاح المنشآت من أيًضا) 2007 في المنقح( 1 الدولي المحاسبة معيار من 122 الفقرة تتطلب
 دارةاإل امت بھاق التي ،تقديرات طوي علىتن التي تلك خالفب االجتھادات عن ،األخرى ھاإيضاحات أو المھمة المحاسبية

  .يةالمال القوائم في اإثباتھ تم التي المبالغ على كبراأل ثراأل لھا والتي للمنشأة المحاسبية السياسات تطبيق عملية في

  

 )42-31 الفقرات( المالية األدوات عن الناشئة المخاطر ومدى طبيعة

 مرجعيال من خالل الربط ضمينھات أو المالية القوائم في 42- 31 الفقرات بموجب المطلوبة اإلفصاحات تقديم ماإ يجب      6ب
 ةالمالي القوائم دميلمستخ تاحالتي ت ،مخاطر تقرير أو اإلدارة تعليق مثل ،األخرى التقارير وبعض المالية القوائم بين
 فإن ،لمرجعيا الربط خالل من منةالُمض المعلومات وبدون. هالوقت نفس وفي المالية لقوائمل كما ھي شروطال بنفس
  . مكتملة غير تكون المالية القوائم

 )34 الفقرة( الكمية اإلفصاحات

ب        7ب رة تتطل ات عن إفصاحات) أ(34 الفق ة بيان أن مختصرة كمي أة تعرض بش اطر المنش تندة  للمخ ىمس اتالمعلو إل  م
 يجبفإنه  ،مخاطرلل التعرض إلدارة متعددة طرقا منشأةال تخدمتس وعندما. المنشأة إدارة موظفي كبار إلى داخليًا المقدمة
ى أة عل ن اإلفصاح المنش ات ع تخدام المعلوم ة باس رق أو الطريق ي الط وفر الت ات ت رألا المعلوم ة كث ةوام مالءم  كاني

اد ا لالعتم اقش. عليھ ار وين بة معي دولي المحاس ات" 8 ال بية السياس ي راتيوالتغي المحاس ديرات ف  بيةحاسالم التق
  .االعتماد مكانيةإو المالءمة" واألخطاء

يكون لديھا  لتيا المالية األدوات عن المخاطر اتتركز نشأتو. المخاطر اتتركز بشأن إفصاحات) ج(34 الفقرة تتطلب      8ب
 تحديد ويتطلب. ألخرىا الظروف أو االقتصادية الظروف في بالتغيرات -بشكل مشابه – وتتأثر متشابھة خصائص

 : اطرالمخ اتتركز عن فصاحاإل يتضمن أن يجب. المنشاة ظروف الحسبان في األخذ مع االجتھاد المخاطر تركز
 .اتللتركز اإلدارة تحديد لكيفية وصف) أ(
 .)السوق وأ ملةالعأو  الجغرافية، المنطقةو أ ،المقابل الطرف مثل( تركز كل تحدد التي المشتركة للخاصية وصف) ب(
  .الخاصية ھذه في تشترك التي المالية األدوات بجميع المرتبط مخاطرلل التعرض مبلغ) ج(

 ز)35-و35ممارسات إدارة المخاطر االئتمانية (الفقرات 

ية دوات المالد األفت بھا المنشأة التعسر في سدامعلومات بشأن الكيفية التي عرَّ  عن اإلفصاح) ب(و35 الفقرة تتطلبأ    8ب
ً للفقرة ف .التعريفات ختيار تلكاسباب وأ ،المختلفة ، يستند تحديد ما إذا 9ي من المعيار الدولي للتقرير المال 5.5.9وفقا

ثبات د منذ اإلي السداالزيادة في مخاطر حدوث تعثر ف إلىكان ينبغي إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
فھم  لمالية فياقوائم لسداد والتي سوف تساعد مستخدمي ال. قد تشمل المعلومات بشأن تعريفات المنشأة للتعثر في ااألولي

  ما يلي: 9ي رير المالي للتقالكيفية التي طبقت بھا المنشأة متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة الواردة في المعيار الدول

 .خذت في الحسبان عند تعريف التعثر في السدادأُ العوامل النوعية والكمية التي        ) أ(

  دوات المالية.ما إذا كانت التعريفات الختلفة قد تم تطبيقھا على أنواع مختلفة من األ      ) ب(

ي فد حدوث تعثر حالة السداد) بع إلىاالفتراضات بشأن نسبة التعافي (أي عدد االصول المالية التي عادت      ) ج(
  .سداد أصل مالي

) 2((و)(و)35رة سياسات المنشأة إلعادة الھيكلة والتعديل، تتطلب الفق ب  لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في تقويم8ب
ً –أي مدى يتم  إلىاإلفصاح عن معلومات بشأن الكيفية التي تراقب بھا المنشأة  ذي تم خسارة القياس مخصص ال- الحقا

ً –اإلفصاح عنه  ً للفقرةاى مدى ) بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة عل1(و)(35وفقا للفقرة  –سابقا  لعمر وفقا
 مين في فھم الزيادة. قد تشمل المعلومات الكمية، التي سوف تساعد المستخد9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5.5.3

ط لة للضوابالُمعد ستيفاء األصول الماليةاالالحقة في المخاطر االئتمانية لألصول المالية الُمعدلة، معلومات بشأن 
 ائر االئتمانية) التي ألجلھا قد عاد مخصص الخسارة ليتم قياسه بمبلغ مساٍو للخس1((و) (و)35قرة الواردة في الف

  المتوقعة على مدى العمر (أي معدل التدھور).

دمة لتطبيق ز(أ) اإلفصاح عن معلومات بشأن أساس المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير الُمستخ35ج   تتطلب الفقرة 8ب
نشأة والُمستخدمة لملفتراضات والمدخالت . قد تشمل اال9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي متطلبات الھبوط 

ت التي تم المعلوما ياألول لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة أو لتحديد مدى الزيادات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات
الية دوات الموقع لألتقارير التصنيف واالفتراضات بشأن العمر المت الحصول عليھا من المعلومات التاريخية الداخلية أو

  وتوقيت بيع الضمان الرھني. 
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 ح)35التغيرات في مخصص الخسارة (الفقرة 

 ىإلضافة وباإل ح، فإن المنشأة ُمطالبة بأن توضح أسباب التغيرات في مخصص الخسارة خالل الفترة.35د    وفقا للفقرة 8ب
 ح سرديلرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لمخصص الخسارة، قد يكون من الضروري تقديم توضيالمطابقة بين ا

  لك:ذما في للتغيرات. قد يتضمن ھذا التوضيح السردي تحليل ألسباب التغيرات في مخصص الخسارة خالل الفترة، ب
  (أ) تكوين المحفظة.

  أو المستحدثة. ةدوات المالية الُمشترا(ب)حجم األ
  الخسائر االئتمانية المتوقعة. (ج)حدة

 أة أنھـ    الرتباطات القروض وعقود الضمان المالي يتم إثبات مخصص الخسارة على أنه مخصص. ويجب على المنش8ب
اطات رتبال التي عن تلك–بشكل منفصل –تفصح عن معلومات بشأن التغيرات في مخصص الخسارة لألصول المالية 

) ل ماليوبالرغم من ذلك، إذا كان األصل المالي يتضمن كال من مكون قرض (أص القروض وعقود الضمان المالي.
 الئتمانيةاالخسائر –بشكل منفصل –وال تستطيع المنشأة أن تميز  هرتباط القرض) لم يتم سحبارتباط (أي اومكون 

ة ة المتوقعئتمانيخسائر االمن مكون األصل المالي، فإنه ينبغي إثبات الالتي المتوقعة من مكون ارتباط القرض عن تلك 
لمجمعة متوقعة ابالقدر الذي تتجاوز به الخسائر االئتمانية الورتباط القرض مع مخصص الخسارة لألصل المالي. امن 

  خصص. ملى أنھا عينبغي أن يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة فإنه جمالي لألصل المالي، المبلغ الدفتري اإل

 ك)35قرة الضمان الرھني (الف

 لضمان الرھنيك اإلفصاح عن المعلومات التي سوف تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم أثر ا35و     تتطلب الفقرة 8ب
أن علومات بشاح عن مفصالمنشأة باإلوال تطالب والتعزيزات االئتمانية األخرى على مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

يقة قيمة الدقلكمي للُمطالبة بالتحديد ا ليستوالتعزيزات االئتمانية األخرى كما أنھا  القيمة العادلة للضمان الرھني
  اد).   ي السدففي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (أي الخسارة في ظل التعثر  هللضمان الرھني الذي تم تضمين

  شأن:باالئتمانية المتوقعة معلومات ز     قد يتضمن الوصف السردي للضمان الرھني وأثره على مبالغ الخسائر 8ب
ب تھا الخطان أمثلوتعزيزات ائتمانية أخرى (م ة(أ) األنواع الرئيسة من الضمان الرھني الُمحتفظ بھا على أنھا ضمان

ً لماالذي يُعد ضمانات، والمشتقات االئتمانية و دولي لمحاسبة العيار اتفاقيات المقاصة التي ال تتأھل للمقاصة وفقا
  )؛ 32

  لخسارة؛ اومدى أھميته من حيث مخصص  األخرىحجم الضمان الرھني الُمحتفظ به والتعزيزات االئتمانية     ب)(

  .األخرىتقويم وإدارة الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية  وآلياتسياسات     (ج)

  . ئتمانيةاال تھاجدارو األخرىنية طراف المقابلة في الضمان الرھني والتعزيزات االئتمااألنواع الرئيسة من األ    (د) 

  معلومات بشأن تركزات المخاطر ضمن الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى.    (ھـ) 

 ن)35-م35التعرض للمخاطر االئتمانية (الفقرات 

ية في طر االئتمانلمخام اإلفصاح عن معلومات بشأن المخاطر االئتمانية للمنشاة والتركزات المھمة ل35ح    تتطلب الفقرة 8ب
شرون ية أو يباجغراف طراف المقابلة في منطقةتاريخ التقرير. يوجد تركز في المخاطر االئتمانية عندما يقيم عدد من األ

لتعاقدية اتزامات قتصادية متشابھة تتسبب في أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللاأنشطة متشابھة ويكون لديھم خصائص 
م معلومات . يجب على المنشاة أن تقداألخرىبالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف  – على نحو مماثل –

ت معينة ھا سماتمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم ما إذا كانت ھناك مجموعات أو محافظ من األدوات المالية ل
، على شمل ھذامخاطر معينة. وقد ي دوات المالية مثل تركزن تؤثر على جزء كبير من تلك المجموعة من األـيمكنھا 

وع ركزات نتالقيمة، أو التركزات الجغرافية، أو تركزات الصناعة، أو  إلىسبيل المثال، تركزات تجمعات القرض 
  الُمصدر.             

ً للفقر8ب مع العدد  م35ة ط     يجب أن يتفق عدد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية المستخدم لإلفصاح عن المعلومات وفقا
وز لومات تجاانت معتقوم المنشأة بالتقرير عنه لكبار موظفي اإلدارة ألغراض إدارة المخاطر االئتمانية. وإذا ك الذي

ستحقاق وعد االمموعد االستحقاق ھي المعلومات الوحيدة المتاحة الخاصة بالمقترض وتستخدم المنشأة معلومات تجاوز 
ً للفقرة األوليمنذ اإلثبات  –بشكل كبير –تمانية قد زادت لتقويم ما إذا كانت المخاطر االئ المعيار  من 5.5.11 وفقا

الية.      لك األصول الملوضع تجاوز موعد االستحقاق لت ، فإنه يجب على المنشأة أن تقدم تحليالً 9الدولي للتقرير المالي 

ص ة على تخصيقادر أساس جماعي، فإن المنشأة قد ال تكون ي   عندما تكون المنشأة قد قامت بقياس الخسائر االئتمانية على8ب
الضمان  وعقود جمالي ألصول مالية منفردة أو التعرض للمخاطر االئتمانية من أرتباطات القروضالمبلغ الدفتري اإل

ي تلك ھا. فمر لدى العالمالي على درجات تصنيف المخاطر االئتمانية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على م
–ي يمكن تخصيصھا م على تلك األدوات المالية الت35الحالة، ينبغي على المنشأة أن تطبق المتطلب الوارد في الفقرة 

جمالي عن المبلغ الدفتري اإل –بشكل منفصل –على درجة تصنيف المخاطر االئتمانية وأن تفصح  –بشكل مباشر 
      مانية المتوقعة على مدى عمرھا على أساس جماعي.    لألدوات المالية التي تم قياس الخسائر االئت
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 ))أ(36 الفقرة( يةاالئتمان لمخاطرل تعرضلل قصىالحد اال

 المنشأة تعرضقصى لعن الحد األ – أفضل بشكل-يعبر  الذي المبلغ عن فصاحاإل) أ(36ك(أ) و35الفقرتان  تتطلب      9ب
 :طرح بعدصاٍف  الدفتري، المبلغ إجمالي ھو - عادة– ھذا فإن المالي، ألصلول. يةاالئتمان لمخاطرل

  .32 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا المقاصة بينھا تتم مبالغ أي       ) أ(

  .9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا إثباته تم مخصص خسارة أي     ) ب(

 تقتصر ال ولكنھا ،ھاب المرتبط يةاالئتمان لمخاطرل تعرضلل قصىالحد األو يةائتمان مخاطر عنھا ينشأ التي األنشطةتشمل     10ب
 :على

 تعرضلل األقصىالحد  نإف ،الحاالت ھذه وفي. األخرى المنشآت في ودائع يداعإو للعمالء قروض منح  )أ(
 .الصلة ذات المالية لألصول الدفتري المبلغ ھو يةاالئتمان لمخاطرل

. ائتمانية ومشتقات فائدة معدل ومقايضات ،أجنبية عمالت صرف عقود مثل ،مشتقات عقود في الدخول  )ب(
 فترة نھاية في يةاالئتمان لمخاطرل للتعرض األقصى الحد فإن العادلة بالقيمة الناتج األصل قياس يتم وعندما
 . الدفتري المبلغ ساويسوف ي التقرير

 مبلغلل قصىد األالح ھو يةاالئتمان مخاطرلل للتعرض األقصى الحد نإف ،الحالة ھذه وفي. مالية ضمانات منح     ) ج(
 على إثباته تم الذي غالمبل من -  كبير بشكل-  أكبر يكون قد الذي ،الضمان استدعاء تم إذا المنشأة تدفعه قدالذي 

 . التزام نهأ

 عكسي لتغير بةاستجا - فقط- يمكن الرجوع فيه أو لالتسھي عمر على مدار فيه رجعه ال قرض ارتباطبرام إ      ) د(
 فإن ،أخرى يةمال بأداة أو نقدا بالصافي قرض ارتباط تسوية يستطيع ال المصدر كان وإذا. نسبية ھميةأ ذي
 المستقبل في كان ذاإ ما المؤكد غير من ألنه وھذا. الرتباطل الكامل مبلغال ھو االئتماني للتعرض األقصى الحد
على  إثباته تم الذي المبلغ من - جوھري بشكل-  أكبر ھذا يكون وقد. سحبه يتم لم جزء أي من مبلغ يستفاد قد

  . التزامأنه 

  ))ب(و) أ(39و) أ(34 الفقرات( الكمية السيولة مخاطر إفصاحات
 

ً      أ10ب  المعلومات أساس على السيولة لمخاطر تعرضھا بشأن ملخصة كمية بيانات عن تفصح المنشأة نإف ،)أ(34 للفقرة وفقا
ي تم الت ديمھا ي ار اداخليً تق وظفي لكب ى ويجب. اإلدارة م أة عل تم كيف يضاحإ المنش د ي ك تحدي ات تل ت وإذا .البيان  كان

 : ھاأن إما التي من الممكن أن تكون البيانات تلك في ُمضمنة) آخر مالي أصل أو( النقدمن  الخارجة التدفقات

 ، أوالبيانات في وارد ھوعما  –بشكل كبير – بكرأ تحدث        ) أ(

 في التي تُضمن ةمشتقلل على سبيل المثال( البيانات في المبينة تلك عن - كبير بشكل- مختلفة لمبالغ تكون    ) ب(
   ،)ليةاجما تسوية طلب في الخيار افيھ المقابل لطرفيكون ل ولكن التسوية صافي ساسأ على البيانات

 ھذه مدى تقويم نم المالية قوائمھا مستخدمي تمكن كمية معلومات موتقد الحقيقة تلكأن تصرح ب المنشأة على يجب نهإف
 أو) أ(39 لفقرةا بموجب المطلوبة ةالتعاقدي االستحقاقآجال  تحليالت في ُمضمنة المعلومات تلك تكن لم ما المخاطر

  ).ب(

 عددال تحديد يف ادھااجتھ تستخدم المنشأة فإن ،)ب(و) أ(39 الفقرة بموجب المطلوبة ستحقاقاال آجال تتحليال إعداد عند    11ب
 :مناسبةعد تُ  التالية الزمنية النطاقات نأ المنشأة تحدد قد المثال، سبيل فعلى. الزمنية النطاقات من مناسبال

 واحداً. شھًرا يتجاوز ال        ) أ(

  .أشھر ثالثة يتجاوز وال واحداً  شھًرا يتجاوز      ) ب(

  .واحدة سنة يتجاوز وال أشھر ثالثة يتجاوز      ) ج(

  .سنوات خمس يتجاوز وال واحدة سنة يتجاوز      ) د(

ه ھذ ولمثل. لطة (مجمعة)مختأداة مالية  عن ُمْدَمٌجةتفصل مشتقة  أنلمنشأة ل ال يجوز(أ) و(ب)، 39عند االلتزام بالفقرة    أ11ب
  (أ).39الفقرة  تطبيقيجب على المنشأة ، األداة

آجال  يظھر الذي المشتقة المالية اللتزاماتا استحقاق آلجال كمي تحليل عن فصاحاإل المنشأة من) ب(39 الفقرة تتطلب  ب11ب
 لمثال،ا سبيل على. لنقديةا التدفقات توقيت لفھم ضرورية التعاقدية االستحقاقآجال  كانت إذا المتبقية التعاقدية قاالستحقا

 :لـ الحال ھو ھذا يكون قد

 متغير مالي مالتزا أو ألصل نقدي تدفق تحوط في سنوات خمس متبقي قاقاستحأجل  مع فائدة معدل مقايضة       ) أ(
 . السعر

  .القرض ارتباطات جميع     ) ب(
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آجال  تظھر يالت المالية لاللتزامات االستحقاقآجال  تحليالت عن اإلفصاح المنشأة من) ب(و) أ(39 الفقرة تتطلب  ج11ب
 : اإلفصاح ھذا في. المالية تااللتزاما لبعض المتبقية التعاقدية االستحقاق

 فيھا يطلب يمكن أن فترة ألبكر يخصص االلتزام فإن ،المبلغ دفع توقيت اختيار المقابل للطرف يكون عندما  )أ(
 عند بتسديدھا بةالطم المنشأة تكون نأ يمكن التي المالية االلتزامات ،المثال سبيل على. الدفع المنشأة من

 . أبكر زمني نطاق ضمن التي يتم إدراجھا) لبالط تحت ودائعمثل ال( الطلب

 يمكن التي األبكر للفترة يخصص قسط كل فإن ،قساطأ فيمتاحة  المبالغ بجعل مرتبطة المنشأة تكون عندما  )ب(
 زمني طاقن ضمن سحبه يتم لم قرض ارتباط يُدرج نأ المثال، سبيل على. الدفع المنشأة منأن يطلب فيھا 

 .فيه سحبه يتم نأ يمكن تاريخ بكرأ يتضمن

 فيھا يتم نأ نيمك فترة أبكر إلى لضمانا مبلغالحد األقصى ل تخصيص يتم الُمصدرة، المالي الضمان عقودل     ) ج(
  .الضمان ستدعاءا

) ب(و) أ(39 فقرةال بموجب مطلوب ھو كما االستحقاقآجال  تحليالت في عنھا اإلفصاح يتم التي التعاقدية المبالغإن    د11ب
 : المثال سبيل على. مخصومةال غير التعاقدية النقدية التدفقات ھي

 ).التمويل أعباء طرح قبل( اإليجارعقد  التزامات إجمالي) أ(

 .نقد مقابل مالية أصول لشراء آجلة اتفاقيات في المحددة األسعار     ) ب(

 اتتدفقال صافيب ُمبادلتھا يتم والتي االستالم ندع الثابت /الدفع عند المعوم الفائدة معدل لمقايضات المبالغصافي      ) ج(
 .نقديةال

 تدفقاتال إجماليب ُمبادلتھا تمي والتي) عملة مقايضة مثل( مشتقة مالية أداة في ُمبادلتھا تمت التي التعاقدية المبالغ      ) د(
 .النقدية

 .القرض ارتباطات إجمالي      ) ھـ(

 القائمة تلك في مبلغال ألن المالي المركز قائمة في الُمضمن المبلغ عن المخصومة غير النقدية التدفقات مثل تلك تختلف
 يتم عنه اإلفصاح الذي يتم المبلغ فإن ثابت، غير السداد واجب المبلغ يكون وعندما. مخصومة نقدية تدفقات إلى يستند
 مع السداد واجب لغالمب يتقلب عندما ل،المثا سبيل على. التقرير فترة نھاية في الموجودة الظروف إلى بالرجوع تحديده

  .  ةالفتر نھاية في المؤشر مستوى إلى عنه اإلفصاحالذي يتم  المبلغ يستند نأ يمكن ،مؤشر في التغيرات

 نھاع اإلفصاحيتم  التي المتأصلة في البنودمخاطر السيولة  المنشأة كيف تدير توضيح(ج) من المنشأة 39تتطلب الفقرة   ھـ11ب
 ستحقاقا آجال تحليلعن  اإلفصاح(أ) و(ب). ويجب على المنشأة 39الفقرة  فيفصاحات الكمية المطلوبة اإل ضمن
قع ان التي يتو ولة أوصول المالية التي يمكن بيعھا بسھصول المالية التي تحتفظ بھا إلدارة مخاطر السيولة (مثل األاأل

رورية ضلمعلومات تلك ا رجة على االلتزامات المالية)، إذا كانتتولد تدفقات نقدية داخلة للوفاء بالتدفقات النقدية الخا
  لتمكين مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة ومدى مخاطر السيولة.

ولكنھا ال  ،)ج(39 الفقرة في المطلوب اإلفصاح تقديم عند الحسبان في المنشأة تأخذھا قد التي األخرى العوامل تشمل   و11ب
 :المنشأة تكان اإذ ما ،تقتصر على

 مثل( أخرى يةائتمان تسھيالت أو) تجارية أوراق تسھيالت مثل( مرتبطة بھا اقتراض تسھيالتلديھا   )أ(
 ؛ أوالسيولة احتياجاتب للوفاء إليھا الوصول تستطيع) احتياطية ائتمان تسھيالت

 ؛ أوالسيولة احتياجاتب للوفاء المركزية البنوك في بودائع تحتفظ      )ب(

 ؛ أوجدا متنوعة تمويل مصادر لديھا     ) ج(

  ؛ أوتمويلھا مصادر أو أصولھا في سواء السيولة مخاطرل ةمھم اتتركز لديھا      ) د(

 ؛ أوالسيولة مخاطر إلدارة طوارئ وخطط داخلية إجراءات رقابة لديھا     ) ھـ(

 ؛ أو)للمنشأة نياالئتما التصنيف تخفيض عند ،لالمثا سبيل على( معجلال التسديد شروط تتضمن أدوات لديھا      ) و(

 ؛ أو)لمشتقاتل ھامش ضمان طلب مثل( ضمان تعيين تتطلب قد أدوات لديھا      ) ز(

 أصل  أو( نقد تسليم لخال من المالية التزاماتھا بتسوية ستقوم كانت إذاما باختيار للمنشأة تسمح أدوات لديھا     ) ح(
 ؛ أوالخاصة بھا أسھمھا متسلي خالل من أو) آخر مالي

  مقاصة رئيسة. التفاقيات تخضع أدوات لديھا      ) ط(

  ]حذفت[  –12ب
   16ب
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 )41و 40 الفقرات( الحساسية تحليل – السوق مخاطر

ً و. المنشأة لھا تتعرض التي السوق مخاطر أنواع من نوع لكل حساسية تحليل) أ(40 الفقرة تتطلب    17ب  تقرر ،3ب لفقرةل وفقا
 بشأن مختلفةال خصائصال ذات معلوماتال تجميع بدون الكاملة الصورة إلظھار المعلومات بتجميع تقوم كيف المنشأة
 :المثال سبيل على. بشكل كبير– مختلفة اقتصادية بيئات من للمخاطر التعرض

 بھا الُمحتفظ المالية دواتلأل المعلومات ھذه عن فصاحباإل ،المالية دواتاأل في بالمتاجرة تعمل ،منشأة تقوم قد  )أ(
 . لمتاجرةل بھا الُمحتفظ غير تلك عن-  منفصل بشكل-  للمتاجرة

 ھانفس السوق مخاطرل تعرضھا مع جامح تضخم ذات مناطق من السوق لمخاطر تعرضھا المنشأة تجمع ال  )ب(
  . منخفض جداً  تضخم ذات مناطق من

 معلومات تظھر ال فإنھا ،فقط واحدة اقتصادية بيئة في السوق مخاطر من فقط واحد لنوع تعرض لمنشأةدى ال كان وإذا
  .مفصلة

 مثل( الصلة ذي السوق متغير يف -بشكل معقول – المحتملة التغيرات ثرأ الحساسية تحليل يظھر نأ )أ(40 الفقرة تتطلب    18ب
). ةالملكي وحقوق الخسارة وأ بحالر على) ، أو أسعار حقوق الملكية أو أسعار السلعالسوق في السائدة الفائدة معدالت
 : الغرض ولھذا

 المخاطر متغيرات انتك لو فيما كونت نأ يمكن كان الذي أو الخسارة للفترة الربح بتحديد مطالبة غير المنشآت       ) أ(
 في الملكية وحقوق الخسارة وأ الربح على األثر عن تفصح المنشآت نإف ،ذلك من وبدال. مختلفة الصلة ذات
 في حدث قد الصلة ذي لمخاطرا متغير في -بشكل معقول – محتمال تغيرا نأ افتراض على التقرير فترة ةنھاي
 إذا ،المثال سبيل على. التاريخ ذلك في الموجودة للمخاطر التعرض على تطبيقه تم قد نهأو التقرير فترة نھاية
(أي  الخسارة او حالرب على ثراأل عن تفصح المنشأة نإف ،السنة نھاية في معوم بمعدل التزام منشأةال لدى كان

 ).  معقول بشكل – محتملة بمبالغ مصروف الفائدة) للسنة الحالية إذا كانت معدالت الفائدة قد تغيرت

 التغيرات نطاق يف تغير لكل الملكية وحقوق الخسارة أو الربح على األثر عن فصاحباإل مطالبة غير المنشآت     ) ب(
 النطاق ودحد في التغيرات آثار عن اإلفصاح ويكفي. الصلة يذ المخاطر لمتغير - قولمع بشكل- المحتملة
  .معقول بشكل- المحتمل

 :الحسبان في األخذ المنشأة على ينبغي الصلة، يذ المخاطر متغير في -  معقول بشكل- محتمالً  اً تغيرما يُعد  تحديد عند   19ب

 الحالة" أو بعيدة راتخيا - معقول بشكل-  محتمل تغير يشمل وال يجوز أن. يھاف تعمل التي االقتصادية البيئات       ) أ(
 مستقراً، حددالم المخاطر متغير في التغيرمعدل  كان ذاإف ،ذلك على عالوةو". جھد اختبارات" أو" األسوأ

 لىع ،المثال لسبي على. المخاطر متغير في معقول بشكل-  المحتمل الُمختار التغير تعديل لمنشأةا ه ال يلزمنإف
 معدالت في ساسأ نقطة 50±  بواقع تذبذبا نأ تحدد المنشأة نأو المائة في 5 ھي الفائدة معدالت نأ افتراض
 كانت إذا لكيةالم وحقوق الخسارة وأ الربح على األثر عن تفصح نھاإف .معقول بشكل- محتمالً يُعد  الفائدة

 إلى الفائدة معدالت تزادقد  ،التالية الفترة وفي. المائة في 5.5 وأ المائة في 4.5 إلى ستتغير الفائدة معدالت
 نبأ أي( ساسأ نقطة 50±  بواقع تتذبذب قد الفائدة معدالت بأن االعتقاد في تستمر المنشأة نإف .المائة في 5.5
 وحقوق ارةالخس او الربح على األثرعن  ةالمنشأ تفصح. )اً مستقريكون  الفائدة معدالت في التغير معدل
 نأب تقويمھا بتنقيح نشأةالم تطالب الو. المائة في 6 وأ المائة في 5 إلى ستتغير الفائدة معدالت كانت إذا الملكية
معدالت  نأ على دليل ھناك يكن لم ما ،ساسأ نقطة 50± بواقع- معقول بشكل-  تتذبذب قد الفائدة معدالت
 .كبير بشكل-  تقلبا أكثر صبحتأ قد الفائدة

 تعتبر التي لتغيراتا آثار الحساسية تحليل يظھر أن ويجب. التقويم بإجراء مداه على تقوم الذي الزمني اإلطار     ) ب(
في  –عادة –والذي يكون  اإلفصاحات، ھذهل المنشأة عرض حين إلى الفترة مدار على - معقول بشكل- محتملة
  .ةالتالي السنوي تقريرھا فترة

رة      20ب أة  41تسمح الفق تللمنش ذي يعكس  خدامباس ية ال ل الحساس ين تحلي رابط ب رات المخاطرالت ل ، متغي ة منھجمث ة ي القيم
ذهمثل انت إذا ك وينطبق ھذا حتىإذا كانت تستخدم ھذا التحليل إلدارة تعرضھا للمخاطر المالية.  للمخاطر،المعرضة   ھ
ال للمكسب -فقط -تقيس  المنھجية يس االحتم ارة وال تق ال للخس د تلتاالحتم كزم . وق ل تل الفق مث أة ب من (أ) 41رة المنش

وذج على سبيل المثال، ما إذا نوع نموذج القيمة المعرضة للمخاطر المستخدم ( عن اإلفصاحخالل  ى يكان النم د عل عتم
اظ ومستوى الثق مثل( الرئيسةوتوضيح كيفية عمل النموذج واالفتراضات  ،مونت كارلو) محاكات رة االحتف د ة). فت وق

وتوضيح  ةالفتر ضمن تلك المشاھداتالمطبقة على وترجيحاتھا التاريخية  المشاھداتعن فترة  -أيًضأ - تفصح المنشآت
ارات في  ابية،كيفية التعامل مع الخي ات الحس ات واالرتباطات  العملي ا ھي التقلب كوم دال من ذل مونت كات محا ،(أو ب

  .التي يتم استخدامھا حتمالي)للتوزيع اال كارلو

لفئات  ليل الحساسيةأنواع مختلفة من تحيجوز لھا تقديم  ولكن تحليالت الحساسية لكل أعمالھاتقديم لى المنشأة يجب ع    21ب
  مختلفة من األدوات المالية.
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 الفائدة معدل مخاطر

 ،المثال سبيل ىعل( ماليال المركز قائمة في اإثباتھ وتم فوائد تحمل التي المالية دواتاأل عن الفائدة معدل مخاطر تنشأ    22ب
 لمث( المالي المركز ئمةقا في اإثباتھ يتم لم التي المالية األدوات بعض عنو) صدارھاإ وأ اقتناؤھا يتم التي الدين أدوات
  ).القروض ارتباطات بعض

 العملة مخاطر

بخالف  بعملة أي ،ةجنبيأ عملةب الُمقومة المالية دواتاأل عن) األجنبية العمالت صرف مخاطر أو( العملة مخاطر تنشأ    23ب
 األدوات عن العملة مخاطر تنشأ ال ،المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ولغرض. بھا قياسھا يتم التي الوظيفية العملة
  .الوظيفية العملةب الُمقومة المالية األدوات عن أو نقدية غير بنود ھي التي المالية

  لھا. كبير تعرضيكون للمنشأة عملة يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية لكل      24ب

 األخرى األسعار مخاطر

حقوق  أسعار أو سلعال أسعار في ،المثال سبيل على التغيرات، بسبب المالية دواتاأل على األخرى األسعار مخاطر تنشأ    25ب
 متغير أو ،سلعة سعر أو ،محدد أسھم سوق مؤشر في انخفاض ثرأ عن المنشأة تفصح فقد ،40 بالفقرة ولاللتزام. الملكية
 عن تفصح المنشأة فإن ،مالية أدوات تُعد والتي متبقية قيمة ضمانات المنشأة قدمت إذا المثال، سبيل على. آخر مخاطر
  .الضمان عليھا ينطبق التي األصول قيمة في انخفاض أو زيادة

وق  حيازةوھما: (أ) ة ملكيمخاطر أسعار حقوق  ينشأ عنھا المالية التي دواتلألھناك مثاالن     26ب ةحق أة أخرى  في ملكي منش
ذي و(ب) استثمار في  ة وال دور-صندوق أمان ة. ب يحتفظ - هب وق ملكي تثمارات في أدوات حق ة األخرى ومن األاس مثل

ة لوخيارات العقود اآلجلة  وق ملكي ات محددة من أداة حق د شراء أو بيع كمي ي تع وق سعارأوالمقايضات الت ة  حق المكي
  . المحددةلكية ألدوات حقوق الم سعر السوقھذه األدوات المالية بالتغيرات في مثل . وتتأثر القيم العادلة لمؤشرا لھا

ال ،(أ)، فإن حساسية الربح أو الخسارة (التي تنشأ40 وفقا للفقرة     27ب بيل المث ى س ي  عن ،عل تاألدوات الت ة  م قياسھاي بالقيم
ي تنشأحساسية الدخل الشامل اآلخر ( عن -بشكل منفصل - عنھا اإلفصاحتم ) يالعادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،الت

ي  ملكيةاالستثمارات في أدوات حقوق  عن ،على سبيل المثال االت رات في قيمتھ تم عرض التغي ة  ي دخل ا ضمنالعادل ل
  الشامل اآلخر).

ادةية ال حقوق ملك دواتأعلى أنھا األدوات المالية التي تصنفھا المنشأة      28ب تم إع أثر  ي ارة اقياسھا. وال يت ربح أو الخس  والل
  . سيةالحسا ال يُتطلب إجراء تحليل هنإف وبناء عليه،األدوات.  لتكحقوق الملكية بمخاطر أسعار حقوق الملكية 

  
  

  )ح42-ج42 الفقرات( اإلثبات إلغاء
  

 )ج42 الفقرة( المستمر االرتباط

 على محول اليم صلبأ المستمر تقويم االرتباطب القيام يتم ،ح42-ج42 الفقرات في واردةال اإلفصاح متطلبات ألغراض     29ب
 به مستمر رتباطا األم للمنشأة مالي أصل بتحويل تابعة منشأة قامت إذا المثال، سبيل على. للتقرير المعدة المنشأة مستوى

اطا تُضمن ال التابعة المنشأة نإف ،عالقة ذي غير ثالث طرف إلى أة رتب د األم، المنش ويم عن ا تق ا إذا م ديھا نك اط ل  أرتب
تمر ول صلاألب مس ي المح ا ف ة قوائمھ ة وأ المنفصلة المالي دما أي( الفردي ون عن أة تك ة المنش أة الم ھي التابع دةنش  مع

 )عةلمجموا ضمن آخر لعضو المستمر االرتباط وأ( المستمر ارتباطھا األم المنشأةوبالرغم من ذلك، تُضمن ). لتقريرا
د ،صل المحول من قبل المنشأة التابعة لھاباأل د عن ا تحدي ان ذاإ م ديھا ك اط ل ا في المحول، صلألبا مستمر ارتب  قوائمھ

  .)التقرير معدةالمجموعة ھي المنشأة  تكون عندما أي( الموحدة المالية

الي محول إذا للمنشأة ارتباط مستمر بال يكون      30ب م تكن،أصل م لكجزء من التحو ل ى ،ي وق أي تبقي عل لتزامات ا أو حق
الي المحول  األصل متأصلة فيتعاقدية  ي والالم وق أو يأ تقتن ة  التزامات تتحمل أي حق دة متعلقتعاقدي باألصل ة جدي

أة  ون للمنش الي المحول. وال يك تمرالم اط مس ن ب ارتب م يك الي المحول إذا ل ااألصل الم ي األداء  لھ تقبلي احصة ف لمس
صل المالي فيما يتعلق باألأي ظرف من الظروف للقيام بمدفوعات في المستقبل المحول أو مسئولية تحت لألصل المالي 

وم ال 'الدفع'ال يتضمن مصطلح  المحول. ي تق أة بتحصيلھا في ھذا السياق التدفقات النقدية لألصل المالي الُمحول الت منش
  ليه. إ الُمحول إلىوالُمطالبة بأن تعيدھا
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ُ مالي ندما تحول المنشأة أصالًأ    ع30ب تم تضمينا ه، عل، فإنھا قد تبقي على خدمة ذلك األصل المالي مقابل رسوم ي بيل ھا في ى س
رتين  .المثال، عقد خدمة ان ل 30ج وب42تقوم المنشأة بتقويم عقد الخدمة وفقاً لإلرشادات الواردة في الفق ا إذا ك رر م تق

د لدى المنشأة أرتباط مستمر ك أل كنتيجة لعق ة وذل ال، سيكونالخدم بيل المث ى س ات اإلفصاح. عل ائم  غراض متطلب للق
ان رسم الخدم ات اإلفصاح إذا ك ك الغراض متطلب ه وذل د بالخدمة ارتباط مستمر باألصل المالي الذي تم تحويل ة يعتم

ل، ي ه. وبالمث ائمعلى مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية الُمحصلة من األصل المالي الذي تم تحويل ة  كون للق اط أبالخدم رتب
الي المُ  حول. في مستمر ألغراض متطلبات اإلفصاح إذا كان لن يتم دفع رسم ثابت بالكامل بسبب عدم أداء األصل الم

ذا ال د ھ الي الُمحول. ويُع تقبلي لألصل الم ر تلك األمثلة، يكون لدى القائم بالخدمة حصة في األداء المس ويم غي د متق عتم
  .     مقابل القيام بالخدمة – كافٍ بشكل –ستالمه يُتوقع أن يعوض المنشأةاالرسم الذي سيتم على ما إذا كان 

ع قية منفصلة مالتعاقدية في اتفاقية التحويل أو في اتفا النصوص عنأصل مالي محول ب ينتج االرتباط المستمرقد     31ب
  التحويل. بخصوصطرف ثالث تم الدخول فيھا مع المحول إليه أو 

  )د42 الفقرة( في مجملھا إثباتھا إلغاء يتم لم التي المحولة المالية األصول
 

 وتلك. اإلثبات إللغاء ةمؤھلغير  ھاكل وأ ةالمحول ةالمالي األصول من جزء يكون عندما إفصاحات د42 الفقرة تتطلب    32ب
 عن النظر غضب ،المحولة المالية ولصاأل ثباتإ في فيه المنشأة تستمر تقرير تاريخكل  في مطلوبة تكون اتاإلفصاح

  .التحويالت توقيت حدوث

 )ح42-ھـ42 الفقرات( المستمراالرتباط  نواعأ

. اإثباتھ إلغاء تم يالت المالية األصولب المستمر لالرتباط نوع لكل وكمية نوعية إفصاحات ح42- ھـ42 الفقرات تتطلب    33ب
 يمكن ،المثال لسبي على. للمخاطر المنشأة تعرض تعبر عن التي نواعباأل المستمر ارتباطھا تجميع المنشأة على ويجب

 التحويل وعنبحسب  أو) شراء خيارات أو ضمانات مثل( المالية األداة نوع حسبب المستمر ارتباطھا تجميع لمنشأةل
  ).مالية أوراق قراضإو قيوالتور تحت التحصيل، المبالغ بيع مثل(

 المحولة األصول شراء إلعادة المخصومة غير الخارجة نقديةال لتدفقاتا استحقاق آجال تحليل
 ))ھـ(ھـ42 الفقرة(

رة تتطلب      34ب ـ(ھـ42 الفق أة من) ھ ل عن اإلفصاح المنش تحقاق آجال تحلي دفقاتا اس ة لت ر الخارجة النقدي  لمخصومةا غي
م التي المالية األصول شراء إلعادة اء ت ا إلغ الغ أو إثباتھ ة ا األخرى المب دادواجب ه للمحول لس ا إلي ق فيم  باألصول يتعل
ذا ويميز. تمرالرتباط المنشأة المس المتبقية آجال االستحقاق التعاقدية ظھري بحيث ،إثباتھا إلغاء تم التي المالية لالتح ھ  لي

ود مثل( دفعھا المطلوب النقدية التدفقات ة العق دفقات، عن )اآلجل ة الت ي النقدي د الت أة تكون ق ةمطا المنش ل( دفعھاب لب  مث
  ). شراؤھا يتم التي شراءال خيارات مثل( دفعھا المنشأة تختار قد التي النقدية التدفقاتعن و ،)المكتوبة البيع خيارات

 المطلوب ستحقاقالا آجال تحليل إعداد عند الزمنية النطاقات من مناسب عدد تحديدل اجتھادھا استخدام المنشأة على يجب   35ب
 :مناسبةتُعد  الستحقاقا آلجال التالية الزمنية النطاقات أن المنشأة تحدد قد ،المثال سبيل على). ھـ(ھـ42 الفقرة بموجب

 واحداً. شھًرا تتجاوز ال     ) أ(

  .أشھر ثالثة تتجاوز وال واحداً  شھًرا تتجاوز   ) ب(

 .أشھر ستة تتجاوز وال أشھر ثالثة تتجاوز   ) ج(

 واحدة. سنة اوزتتج وال أشھر ستة تتجاوز    ) د(

 .سنوات ثالث تتجاوز وال سنة واحدة تتجاوز   ) ھـ(

 .سنوات خمس تتجاوز وال سنوات ثالثة تتجاوز   ) ز(

  .سنوات خمس تتجاوز   ) ز(

قرب الذي ألاس التاريخ على أسا ضافتھاإقد تتم المحتملة، فإن التدفقات النقدية فترات االستحقاق إذا كان ھناك نطاق من     36ب
  المنشأة أو يسمح لھا بالدفع. من فيه ن يطلبأيمكن 

 ))و(ھـ42 الفقرة( النوعية المعلومات

ات تتضمن     37ب ة المعلوم ة النوعي رة بموجب المطلوب ـ42 الفق ً ) و( ھ ة لألصول وصفا ي المالي م  الت اءت اإثبا إلغ ة تھ  وطبيع
هاإل تم والذي منه، غرضالو بھا المستمر االرتباط د بقاء علي ل بع ك تحوي ا- وتشمل. األصول تل ً و- أيًض  للمخاطر صفا

 : ذلك في بما ،المنشأة لھا تتعرض التي
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ً      ) أ(  .إثباتھا إلغاء تم تيال المالية ألصولبا المستمر ارتباطھا المتأصلة في للمخاطر المنشأة إدارة لكيفية وصفا

 األطراف تحملھات التي الخسائر ومبالغ وتصنيف ،ىخرأ طرافأ قبل الخسائر بتحمل مطالبة المنشأة كانت إذا ما   ) ب(
 ). األصلب المستمر ارتباطھا أي( األصل في المنشأة حصة من أقل رتبة في حصصھا تصنف التي

 . المحول المالي األصل شراء إعادةب أو مالي دعم تقديمب بالتزامات مرتبطة تعامالت أية وصف    ) ج(
  

  ))أ(ز42 الفقرة( باتاإلث إلغاء من الخسارة أو المكسب

 المالية باألصول قالمتعل اإلثبات إلغاء عن الناتجة الخسارة أو المكسب عن اإلفصاح المنشأة من) أ(ز42 الفقرة تتطلب   38ب
 اإلثبات إلغاء نم خسارة او مكسب ھناك كان إذاعما اإلفصاح المنشأة على ويجب. ھاب مستمر ارتباط للمنشأةيكون  التي
ً –الُمثبت  صلاأل لمكونات العادلة القيم أنبسبب  نشأت  ةوالحصة المبقا ثباتهإ إلغاء تم الذي األصل في الحصة أي( سابقا

ً -  ككل الُمثبت لصلأل العادلة القيمة عن تختلف كانت) المنشأة من قبل  المنشأة على يجب ،الحالة تلك وفي. سابقا
 السوق بيانات إلى دةمستن تكن لم مھمة مدخالت تضمنت قد العادلة القيمة قياسات كانت ذاإ عما-  يضاأ- اإلفصاح 

  .أ27 الفقرة في ھو موضح كما ،رصدھاالممكن 

 )ح42 الفقرة(التكميلية  المعلومات

 كان وإذا. ب42 لفقرةا في الواردة اإلفصاح أھداف لتحقيق كافية ز42-د42 الفقراتفي  المطلوبة اإلفصاحات تكون ال قد    39ب
 ويجب. اإلفصاح أھداف لتحقيق ضرورية إضافية تكون معلومات أي عن اإلفصاح المنشأة على يجب الحال، ھو ھذا
 احتياجاتب اءللوف اتقديمھ يلزمھا التي اإلضافية المعلومات ما ھو مقدار ظروفھا، ضوء في تقرر، أن المنشأة على

 بين ازنتو حداثإ الضروري ومن. اإلضافية لمعلوماتل المختلفة لجوانبل تضعه الذي التأكيد وحجمالمستخدمين 
 مما أكثر تجميعل نتيجة معلومات وحجب المالية القوائم مستخدمي تساعد ال قد مفرطة بتفاصيل المالية القوائم تحميل

    ينبغي. 

  )و13–أ13 الفقرات( المالية االلتزاماتو المالية األصول المقاصة بين
 

 )أ13 الفقرة( النطاق

رة وفقا بينھا المقاصة تمتالتي  المثبتة المالية األدوات لجميع مطلوبة ھـ13–ب13 الفقرات في الواردة اإلفصاحات     40ب  للفق
 اإلفصاح تمتطلبا نطاق ضمن واقعة تكون المالية األدوات فإن ،ذلك إلىضافة باإل. 32 الدولي المحاسبة معيار من 42

اذ واجب يسمقاصة رئ لترتيب تخضع كانت إذا ھـ13–ب13 الفقرات في الواردة ة أو النف ابھة اتفاقي  أدوات لتشم مش
امالت ة ومع ابھة، مالي ر بغض مش ا النظ ت إذا عم ة األدوات كان تم المالي ا ت ا المقاصة بينھ رة وفق ار نم 42 للفق  معي
  .32 الدولي المحاسبة

ات تشمل       41ب ابھةاالتفاقي ا في  المش رتينالمشار إليھ ات  40أ وب13 الفق تقة، واتفاقيالمقاصة الاتفاقي ادة ات مش شراء الإع
يحقوق ذات صلة ي أو رئيسة عالمية،أوراق مالية  قراضإواتفاقيات الرئيسة العالمية،  ا بالضمان الرھن تشمل لي. الم

ات  ،الشراء والبيع وإعادة ات،اتفاقيات المشتق 40المشار إليھا في الفقرة ب المشابھةاألدوات المالية والمعامالت  واتفاقي
ة األدوات ومن راض أوراق مالية وإقراض أوراق مالية. تواتفاقيات اق ،وإعادة الشراء لعكسيالبيع ا ي اأمثل ة الت  اللمالي

رة  تقع ضمن روضأ 13نطاق الفق ع  الق االعمالء في نفس المؤسسة (وودائ تم المقاصة بينھ م ت ا ل ة ا م لمركز في قائم
  .رھني مانضالمالية التي تخضع فقط التفاقية  دواتواأل ،المالي)

 ضمن التي تقع تةالُمثب المالية وااللتزامات الُمثبتة المالية لألصول الكمية المعلومات عن اإلفصاح
  )ج13 الفقرة( أ13 الفقرة نطاق

  
ً  عنھا اإلفصاحالتي يتم  المالية األدوات تخضع قد    42ب  يتم قد المثال، بيلس على( مختلفة قياس لمتطلبات ج13 للفقرة وفقا

 لقيمةبا قياسھا يتمسوف  ةالمشتق األداة نأ حين في المستنفدة، بالتكلفة شراء إعادة باتفاقية متعلق السداد واجب مبلغ قياس
  .الصلة ذات احاتاإلفص في ناتجة قياس فروق يأ وصفو بمبالغھا الُمثبتة دواتاأل إدراج المنشأة على ويجب). العادلة

 ضمن ي تقعالت المثبتة المالية وااللتزامات المثبتة ةالمالي ألصولا مبالغإجمالي  عن اإلفصاح
  ))أ(ج13 الفقرة( أ13 الفقرة نطاق

 
رة اوفق بينھا مقاصةال تمت التي المثبتة المالية باألدوات) أ(ج13 الفقرة بموجب المطلوبة المبالغ تتعلق     43ب ار من 42 للفق  معي

 لترتيب تخضع لتيا المثبتة المالية باألدوات أيًضا) أ(ج13 الفقرة بموجب المطلوبة المبالغ وتتعلق. 32 الدولي المحاسبة
 إلفصاحاتا ولكن. المقاصة لضوابط مستوفية كانت إذا عما النظر بغضالنفاذ أو التفاقية مشابھة  واجبة مقاصة رئيس

ي الرھني ضمانال التفاقيات نتيجة اإثباتھ تم مبالغ بأي تتعلق ال) أ(ج13 الفقرة بموجب المطلوبة  ضوابط تستوفي ال الت
ك، من وبدالً . 32 الدولي المحاسبة معيار من 42 الفقرة في الواردة المقاصة وب نإف ذل تم نأ ھو المطل  عن إلفصاحا ي

  ).د(ج13 للفقرة وفقا المبالغ ھذه مثل
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ً  بينھا مقاصةال تمت التي المبالغ عن اإلفصاح  سبةالمحا ارمعي من 42 الفقرة في الواردة للضوابط وفقا
 ))ب( ج13 الفقرة( 32 الدولي

 المحاسبة معيار من 42 للفقرة وفقا المقاصة بينھا تتم التي المبالغ عن اإلفصاح المنشآت من) ب(ج13 الفقرة تتطلب    44ب
 األصول من كلٍ مبالغ  عن اإلفصاح ويتم. المالي المركز قائمة في المعروضة المبالغصافي  تحديد عند 32 الدولي
 المالية األصول فصاحاتإ في هنفس الترتيب بموجب للمقاصة تخضع التي المثبتة المالية وااللتزامات مثبتةال المالية

 تخضع التي المبالغ على تقتصر) جدول في المثال سبيل على( عنھا اإلفصاح يتم التي المبالغ ولكن. المالية وااللتزامات
 لمقاصة الواردةا لضوابط مستوفيان مثبت مشتق والتزام مثبت قمشت أصل للمنشأة يكون قد المثال، سبيل على. للمقاصة

 اللتزاما بلغمإجمالي  من كبرأ المشتق ألصلا مبلغإجمالي  كان إذا .32 الدولي المحاسبة معيار من 42 الفقرة في
 االلتزام بلغوم ))أ(ج13 للفقرة وفقا( بكامله المشتق األصل مبلغ سيشمل المالي األصل عن اإلفصاح جدول نإف ،المشتق
 االلتزام لغمب سيشمل المالي االلتزام عن اإلفصاح جدول نأ حين في ولكن. ))ب(ج13 للفقرة وفقا( بكامله المشتق
 لمبلغ المساوي ))ب(ج13 للفقرة وفقا( المشتق األصل مبلغ-فقط –سيشمل  أنه اال ))أ(ج13 للفقرة وفقا( بكامله المالي
  .المشتق االلتزام

  ))ج(ج13 الفقرة( المالي المركز قائمة في المعروضة المبالغي صاف عن اإلفصاح
 

 المقاصة ضوابط وفيتست الولكنھا  ،)أ13 الفقرة في محدد ھو كما( اإلفصاحات ھذه نطاق تستوفي أدوات للمنشأة كان إذا    45ب
) ج(ج13 فقرةال بموجب عنھا اإلفصاح المطلوب المبالغ فإن ،32 الدولي المحاسبة معيار من 42 الفقرة في الواردة
  ). أ(ج13 الفقرة بموجب عنھا اإلفصاح المطلوب المبالغ تساوي

 الفردية لةالمستق البنود ومبالغ) ج(ج13 الفقرة بموجب عنھا اإلفصاح المطلوب المبالغ بين مطابقة جراءإ يجب    46ب
 المستقلة البنود بالغم تفصيل وأ تجميع أن ررتق المنشأة كانت إذا المثال، سبيل على. المالي المركز قائمة فيالمعروضة 

تي ال المفصلة أو مجمعةال المبالغ بين مطابقة جراءإ عليھا فيجب ،مالءمة أكثر معلومات يقدم المالية القوائم في الفردية
  .المالي المركز ةقائم في المعروضة الفردية المستقلة البنود مبالغ مع) ج(ج13 لفقرةا الواردة في عنھا اإلفصاحيتم 

 الو ال ذلك ل التيو مشابھة اتفاقية أو النفاذ واجب رئيس مقاصة لترتيب تخضع التي المبالغ عن اإلفصاح
  ))د(ج13 الفقرة) (ب(ج13 الفقرة في تُضمن

 
 اتفاقية وأ النفاذ واجب رئيس مقاصة لترتيب تخضع التي مبالغال عن اإلفصاح المنشآت من) د(ج13 الفقرة تتطلب    47ب

 باألدوات تعلقت التي المبالغ إلى) 1)(د(ج13 الفقرة وتشير). ب(ج13 الفقرة في ال تُضمن ذلك لو ال والتي بھةمشا
 32 الدولي حاسبةالم معيار من 42 الفقرة في الواردة المقاصة ضوابط جميع أو بعض تستوفي ال والتي المثبتة المالية

 المحاسبة معيار من) ب(42 الفقرة في الوارد الضابط تستوفي ال يالت لمقاصةفي ا الحالية الحقوق المثال، سبيل على(
 في التعثر الةح في - فقط- للممارسة وقابلة النفاذ التي تكون واجبة لمقاصةفي ا المشروطة الحقوق أو ،32 الدولي
  ).المقابلة األطراف من ألي اإلفالس أو الدفع عن العجز حالة في فقط أو ،السداد

 ، سواءالنقدي ھنيالضمان الر ذلك في بما مالي،ال بالضمان الرھني تتعلق التي المبالغ إلى) 2)(د(ج13 فقرةال تشير     48ب
 ااستالمھ أو رھنھا مت قد التي المالية األدوات لھذه العادلة القيمة عن اإلفصاح المنشأة على يجب. المرھون وأ المستلم

 الضمان الرھنيب متعلقة) 2)(د(ج13 الفقرة بموجب عنھا اإلفصاحم التي يت المبالغ تكون أن وينبغي. على أنھا ضمان
 ذلك مثل استرداد او دلر اإثباتھ تم التحصيل مستحقة أو السداد واجبة مبالغ بأية وليس رھنه وأ استالمه تم الذي الفعلي

  .الضمان الرھني

  )د13 لفقرةا) (د(ج13 الفقرة فيالواردة  عنھا اإلفصاحالتي يتم  المبالغ على القيود
  

ً  المبالغ عن اإلفصاح عند    49ب  حسبب ضمان الرھنيال تضخيم آثار الحسبان في خذاأل المنشأة على يجب ،)د(ج13 لفقرةل وفقا
 من )1()د(ج13 لفقرةل وفقا عنھا اإلفصاح تم التي المبالغ طرح والً أ المنشأة على يجب ،بذلك وللقيام. المالية األداة
 وفقا عنھا اإلفصاح يتم التي المبالغ قصر المنشأة على يجب ،ثم ومن). ج(ج13 للفقرة وفقا عنه احاإلفص تم التي المبلغ
 كانت إذا ولكن. لصلةا ذات المالية األداةب يتعلق فيما) ج(ج13 الفقرة فيالوارد  المتبقي المبلغ على) 2)(د(ج13 للفقرة
 لمقدما اإلفصاحمن ية، فإنه يمكن إدراج مثل تلك الحقوق ضدوات المالعبر األ إنفاذھا يمكن الضمان الرھني في الحقوق
 .د13 للفقرة وفقا

 الفقرة( مشابھة واتفاقيات النفاذ واجبة رئيسة مقاصة لترتيبات تخضع التي المقاصةفي  حقوقال وصف
 ) ھـ13

ً  عنھا اإلفصاح تم التي المشابھة والترتيبات المقاصةفي  حقوقال أنواع وصف المنشأة على يجب    50ب  بما ،)د(ج13 للفقرة وفقا
 تخضع يالت دواتأللو. المشروطة حقوقھا وصف المنشأة على يجب المثال، سبيل على. الحقوق تلك طبيعة ذلك في

 معيار من 42 الفقرة في الواردة الضوابط بقية تستوفي ال ولكنھا مستقبلي حدثعلى  تتوقف ال المقاصةفي  لحقوق
 وأ استالمه مت مالي ضمان يألو. الضوابط استيفاء عدم) أسباب( سبب توضيح المنشأة لىع يجب ،32 الدولي المحاسبة

  ).ان الرھنيالضم يتم تقييد متى ،المثال سبيل على( الضمان الرھني اتفاقية شروط توضيح المنشأة على يجب ،رھنه
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ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  34    ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

  المقابل الطرف حسبب أو المالية األداة نوع حسبب اإلفصاح

(على سبيل  أو المعاملة المالية األداةبحسب نوع ھـ) (- ج(أ)13ميع اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة قد يتم تج      51ب
تقالالمثال، اتفاقيات  ادة و ات،مش ادة إوشراء الإع ة وإالشراء العكسي ع راض أوراق مالي ات اقت راض أوراق أو اتفاقي ق

  مالية).

ن     52ب أة ل يمك ك  -لمنش ن ذل دالً م رة جت –ب ة بموجب الفق ة المطلوب ع اإلفصاحات الكمي وع األداة بج) (–ج(أ)13مي حسب ن
لحسب الطرف بھـ) (–ج(ج)13واإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  ،المالية أة ال. وإذا قامت المقاب ديم منش بتق

ن ومع ذلك، فإ .سمائھاأمقابلة بالاألطراف  بتحديدمطالبة ليست المنشأة  نإالمقابل، فحسب الطرف بالمعلومات المطلوبة 
خ) يجب أن  ... جالمقابل أو الطرف  ،بالمقابل أو الطرف  ،أالمقابل (الطرف المقابلة األطراف  وسم ىيبال ا من  ق ثابتً
نة ى مدى السنوات ألخرى س ى عل اظ عل ة المعروضة للحف ة. ويجب ل القابلي ذألمقارن ة ن تؤخ ي  اإلفصاحات النوعي ف

ديم و. المقابلةتقديم المزيد من المعلومات عن أنواع األطراف باإلمكان الحسبان بحيث يكون  د تق الغ  فصاحإعن عن المب
مالي من حيث إج -بشكل فردي  –ن المبالغ التي تكون مھمة إھـ) بحسب الطرف المقابل، ف(-ج(ج)13الواردة في الفقرة 

ة  يجب تجميعو -بشكل منفصل -عنھا  اإلفصاحمبالغ الطرف المقابل يجب  ر المھم ة غي ل المتبقي –مبالغ الطرف المقاب
   في بند مستقل واحد.  -بشكل فردي 

 أخرى

ق. المتطلبات من دنىاأل الحد ھي ھـ13-ج13 الفقرات بموجب المطلوبة المحددة اإلفصاحات     53ب د ولتحقي وارد فالھ  في ال
ى االعتمادب إضافية،) نوعية( بإفصاحات تكملھاأن  المنشأة يلزم قد ،ب13 الفقرة ات شروط عل  الرئيسة ةالمقاص ترتيب
ة ذلك في بما ،الصلة ذاتاالتفاقيات و النفاذ واجبة وقال طبيع ا ،المقاصة في حق اأ وأ وأثرھ ىع المحتمل ثرھ  المركز ل
  .للمنشأة المالي
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 ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  1   ن القانونيين ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبي

 

  8المعيار الدولي للتقرير المالي 

  القطاعات التشغيلية
  

  المبدأ األساس
 

عمال التي مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة أنشطة األتمكن عن معلومات أن تفصح  على المنشأةيجب  1
 االقتصادية التي تعمل فيھا. اتتقوم بھا وآثارھا المالية والبيئ

  
  النطاق

 

 ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:يُطبق  يجب أن            2

  لمنشأة:ل الفرديةأو المنفصلة القوائم المالية      (أ) 

جنبي أو سوق أأو  وطنيأدوات ديونھا أو أدوات حقوق ملكيتھا في سوق عام (سوق مال ب التي يُتاجر    ) 1(
   .ية)اق المحلية واإلقليميتم التداول فيه خارج نظام التداول المعتاد، بما في ذلك األسو

 لغرضمية أخرى تنظي ھيئةقوائمھا المالية لدى ھيئة أوراق مالية أو  إيداع في سياقتودع أو التي     ) 2(
  .إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام

  لمجموعة لھا منشأة أم: الموحدة  القوائم المالية     (ب) 

ي أو سوق يتم أو أجنب وطنيوق ملكيتھا في سوق عام (سوق مال أدوات ديونھا أو أدوات حقب يُتاجر     ) 1(
  .التداول فيه خارج نظام التداول المعتاد، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية)

 رضلغنظيمية أخرى ت ھيئةلدى ھيئة أوراق مالية أو  الموحدة قوائمھا المالية إيداع في سياقتودع أو     ) 2(
   وات في سوق عام.إصدار أي فئة من األد

م تلتزات ال ن قطاععن معلومات ع أن تفصح اختارت منشأة غير مطالبة بتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا 3
  . معلومات قطاعيةعلى أنھا المعلومات فال يجوز لھا أن تصف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، ب

 قريرتلي للعيار الدوھذا الم تكون في نطاقالتي  األمللمنشأة الموحدة مالية تضمن تقرير مالي كالً من القوائم ال إذا 4
   موحدة.ال ي القوائم الماليةف -فقط  –مطلوبة  المعلومات القطاعيةتكون ، المنفصلة القوائم الماليةإضافة إلى المالي 

  
  القطاعات التشغيلية

 

 منشأة:الالقطاع التشغيلي ھو أحد مكونات        5

دات مصروفات (بما في ذلك اإليراعنھا نھا إيرادات ويتحمل م يكتسبقد  قوم بأنشطة أعماليالذي  ) أ(
 .)للمنشأة نفسھا أخرىمع مكونات  بمعامالت المتعلقةوالمصروفات 

تخاذ تخذ القرارات التشغيلية الرئيس بالمنشأة الممن قبل  - بشكل منتظم  – ه التشغيليةنتائج تُراجع الذي ) ب(
 .تقويم أدائهول ،د التي سيتم تخصيصھا للقطاعالموارحول قرارات 

 .منفصلةتتوفر عنه معلومات مالية الذي  ) ج(

مكن يدء التشغيل ببعد، على سبيل المثال، عمليات  منھا إيرادات يكتسبلم  بأنشطة أعمالقطاع تشغيلي يقوم  يمكن أن
  .إيرادات أن تكتسبقطاعات تشغيلية قبل اعتبارھا 
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 ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  2   ن القانونيين ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبي

 

 تكتسبد ال لمثال، قعلى سبيل افمن قطاع تشغيلي.  ل جزء من المنشأة قطاعاً تشغيلياً أو جزًءكأن يُعد بالضرورة  ليس 6
رضية ع -فقط  - تكون إيرادات تكتسب إيرادات، أو قد لشركة مساھمة المراكز الرئيسية أو بعض األقسام الوظيفية 

ما نافع مإن خطط فلدولي للتقرير المالي، ھذا المعيار ا قطاعات تشغيلية. وألغراض ومن ثم ال تعدألنشطة المنشأة، 
  قطاعات تشغيلية.  ليست التوظيف انتھاء بعد

ي ھلوظيفة ليس بالضرورة مديراً بمسمى محدد. تلك او وظيفة، "متخذ القرارات التشغيلية الرئيس"مصطلح  يحدد 7
ً يكون متخوتقويم أدائھا لقطاعات التشغيلية في المنشأةلتخصيص الموارد ل  الرئيس في تشغيليةذ القرارات ال. وغالبا

 نفيذيين أومديرين التعلى سبيل المثال، قد يكون مجموعة من ال لعمليات، ولكنه،رئيس اأو  التنفيذي رئيسھاالمنشأة ھو 
  غيرھم. 

قطاعاتھا  - ح بشكل واض – 5الموضحة في الفقرة تحدد الخصائص الثالث للقطاعات التشغيلية  ،لكثير من المنشآت 8
خذ تم أستخدموإذا  .بطرق متنوعة ة أعمالھافيھا أنشط تُعرضمنشأة تقارير التعد  يمكن أن بالرغم من ذلك،لية. التشغي

واحدة  مجموعة قد تحدد عوامل أخرىفمن المعلومات القطاعية،  واحدة القرارات التشغيلية الرئيس أكثر من مجموعة
يرين ن، ووجود مدبما في ذلك طبيعة أنشطة األعمال لكل مكومنشأة، لل ةتشغيلي تقطاعاتشكل  باعتبارھامن المكونات 
  والمعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة.  مسئولين عنھا،

دير قطاعبشكل عام،  9 ذي  يكون للقطاع التشغيلي م ام  - بشكل مباشر -يكون مسئوالً وال رار متخذأم غيلية اتالق  التش
ة،  وأالتشغيلية،  ةاألنشطعلى اتصال مستمر به لمناقشة  يحافظ، والرئيس ات، أ وأالنتائج المالي و خطط القطاع. التوقع

دد مصطلح  دير القطاع "يح دير" م يس بالضرورة م ة، ل ون اً وظيف د يك دد. وق ذ بمسمى مح رارات متخ غيل الق  يةالتش
 تشغيلي قطاع ألكثر من قطاع مدير واحد قد يكون مديرومدير قطاع لبعض القطاعات التشغيلية.  -أيضا  -ھو  الرئيس

اك، ولكن التنظيمعلى أكثر من مجموعة من مكونات  5الخصائص الواردة في الفقرة  انطبقتواحد. وإذا  جموعة م ھن
ي تشك -فقط  – واحدة ات ھي الت ك المجموعة من المكون إن تل ا، ف ئولين عنھ دراء القطاعات مس ل القطاعات يكون م

  التشغيلية.
  

يكون نات التي على اثنين أو أكثر من المجموعات المتداخلة من المكو 5فقرة الفي قد تنطبق الخصائص الواردة       10
ي بعض مثال، فعلى سبيل الف تنظيم.للعلى أنه شكل مصفوفة  - أحيانا – عنھا. يشار إلى ذلك الھيكل ينمدراء مسؤولال

 ون مدراءفي حين يك العالم،حول نتاج منتجات وخدمات مختلفة إالمنشآت، يكون بعض المدراء مسؤولين عن خطوط 
 لكلتا التشغيلية النتائج بمراجعة الرئيس التشغيلية القرارات متخذآخرون مسئولين عن مناطق جغرافية محددة. ويقوم 

لى ع. في تلك الحالة، يجب لكلتيھمامتاحة  ةالمالي تكون المعلوماتو - بشكل منتظم  – المجموعتين من المكونات
  المبدأ األساس.باالستناد إلى كونات تشكل قطاعات تشغيلية الممن أي مجموعة  أن تحددالمنشأة 

  

  التقرير عنھا  يتمالقطاعات التي 

  ي:معلومات عن كل قطاع تشغيلالعن  - منفصل بشكل  -  أن تقوم بالتقريرالمنشأة على يجب      11

  . 12تلك القطاعات وفقاً للفقرة  أو أكثر من اثنينتجميع  من ينتجأو  10 – 5يكون قد تم تحديده وفقاً للفقرات     (أ) 

  . 13يتجاوز الحدود الكمية الواردة في الفقرة    (ب) 

  تشغيلي.القطاع العن  منفصلةحاالت أخرى يجب فيھا التقرير عن معلومات  19 – 14تحدد الفقرات 

  تجميع ال ضوابط

ً مالي أداءً تظھر القطاعات التشغيلية ما غالبا     12 ً  طويل األجل ا  يةخصائص اقتصاد كانت لھذه القطاعات ذاإ متشابھا
ً متشلقطاعين تشغيليين  األجلالربح طويل  ھوامشن يكون متوسط أفعلى سبيل المثال، يتوقع . متشابھة انت ك إذا ابھا
كان  يلي واحد إذافي قطاع تشغ التشغيلية اتقطاعال من أكثر أو اثنينيتم تجميع  وقد متشابھة. االقتصادية ھماخصائص
، شابھةمت تصاديةلقطاعات خصائص اقلوكانت ، األساس لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يتفق مع المبدأ التجميع
  :النواحي التالية متشابھة في كل منالقطاعات وكانت 

  طبيعة المنتجات والخدمات. ) أ(

  طبيعة العمليات اإلنتاجية. ) ب(

  .نوع أو فئة عمالء منتجاتھا وخدماتھا ) ج(

 .منتجاتھا وتقديم خدماتھا الطرق المستخدمة لتوزيع ) د(

  . لعامةأو المرافق ا التأمين وأ ،المصارف ،إذا كان ذلك منطبقا، على سبيل المثال ،التنظيمية طبيعة البيئة     (ھـ) 
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    الحدود الكمية

ً علومات عن أي قطاع تشغيلي يستوفي أيٕ معن  –نفصل بشكل م - أن تقوم بالتقريركل منشأة على يجب      13  من الحدود ا
  الكمية التالية:

ين بلتحويالت اعات أو ، بما في ذلك كل من المبيعات للعمالء الخارجيين والمبيه الذي تم التقرير عنهإيراديبلغ  ) أ(
 القطاعات التشغيلية. لجميعالداخلي والخارجي ، % أو أكثر من اإليراد المجمع10لقطاعات، ا

، من لقمطال بالمبلغ أيھما أكبر، % أو أكثر من10 عنھا لربحه أو خسارته التي تم التقرير المطلق يبلغ المبلغ  ) ب(
) 2و( ن خسارةعتقم بالتقرير التي لم  التشغيلية القطاعات لجميع الربح المجمع الذي تم التقرير عنه) 1(
  .سارةخ عن بالتقرير قامتالتي  التشغيلية القطاعات رة المجمعة التي تم التقرير عنھا لجميعلخساا

     .التشغيلية القطاعاتن األصول المجمعة لجميع % أو أكثر م10وله أص تبلغ     (ج) 

ً تعد القطاعات التشغيلية التي ال تستوفي يمكن أن   شكلب - عنھا  صحويُفھا، من الحدود الكمية قطاعات يتم التقرير عن أيا
   .اليةتكون مفيدة لمستخدمي القوائم المساإلدارة أن المعلومات عن القطاع  اعتقدتإذا  - منفصل 

طاعات الق عن لمعلوماتتستوفي الحدود الكمية مع ا لمالقطاعات التشغيلية التي عن المعلومات  تجمع لمنشأة أنليمكن       14
التشغيلية  لقطاعاتلكان  إذا -فقط  - قطاع يمكن التقرير عنه لتقديمالتشغيلية األخرى التي لم تستوفي الحدود الكمية 

  .12في الفقرة  المدرجةالتجميع  ضوابطترك في أغلبية وتش متشابھة خصائص اقتصادية

 % من إيراد75ن القطاعات التشغيلية يشكل أقل ممن قبل  الذي تم التقرير عنهاإليراد الخارجي  مجموعإذا كان       15
 لضوابطاتستوفي  لم إذاقطاعات يتم التقرير عنھا (حتى على أنھا فإنه يجب تحديد قطاعات تشغيلية إضافية  ،المنشأة

  ي يتم التقرير عنھا.القطاعات الت فيمن إيراد المنشأة  - على األقل -% 75 ) إلى أن يُدرج13الواردة في الفقرة 

عنھا صاح واإلف، والقطاعات التشغيلية التي ال يتم التقرير عنھا ،المعلومات عن أنشطة األعمال األخرى يجب تجميع 16
 المطلوبة بموجب تالمطابقااألخرى في  المطابقةن بنود ع - منفصل  بشكل – "جميع القطاعات األخرى"في تصنيف 

  "جميع القطاعات األخرى".  تصنيفاإليرادات المدرجة في مصادر  توضيح . ويجب28الفقرة 

زال يال  ،ير عنهالتقر يتمع على أنه قطا مباشرةً  في الفترة السابقة الُمحدد ،اإلدارة أن أحد القطاعات التشغيلية رأتإذا      17
 ً يعد  حتى ولو لم ،ي الفترة الحاليةف - منفصل بشكل  - القطاع معلومات ذلك يجب االستمرار في التقرير عن  فإنه، مھما

  .13في الفقرة  الواردة عنھا التقرير يتم القطاعات التي ضوابطيستوفي 

 أن يُعادجب ي فإنهلكمية، ه وفقا للحدود االتقرير عن يتمقطاع على أنه إذا تم تحديد قطاع تشغيلي خالل الفترة الحالية      18
ً رير عنه حديالذي يتم التقتعكس القطاع لالمقارنة؛  ألغراض المعروضةالسابقة  للفترةالبيانات القطاعية  عرض على  ثا

خالل  13في الفقرة  عنھا الواردة التقرير يتم ضوابط القطاعات التي يستوفي ذلك القطاعلم  حتى إذا، أنه قطاع منفصل
  .ستكون باھظة إعدادھاغير متاحة وتكلفة  الضروريةالسابقة، إال إذا كانت المعلومات  ةتلك الفتر

لذي بعده وا –منفصل كل بش -التي تفصح عنھا المنشأة وقد يكون ھناك حد عملي لعدد القطاعات التي يتم التقرير عنھا       19
طاعات عدد الق عندما يزيد هإال أن ،عدم تحديد حد دقيقتصبح المعلومات القطاعية مفصلةً أكثر مما يجب. ورغم قد 

ً للفقرات  يتمالتي  إذا كان قد تم  أن تأخذ في الحسبان ماالمنشأة يجب على ، عشرةعن  18 - 13التقرير عنھا وفقا
  الوصول إلى حد عملي. 

  
  اإلفصــــــــــاح
 

ا المتمكن عن معلومات أن تفصح  على المنشأةيجب  20 امستخدمي قوائمھ ة أنشطة األعم ويم طبيع ة من تق ل الي
  االقتصادية التي تعمل فيھا. اتالتي تقوم بھا وآثارھا المالية والبيئ
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رة ل          21 وارد في الفق أة ،20تفعيل المبدأ ال ى المنش رة  يجب عل ي لكل فت ا يل اأن تفصح عم ة ق تعرض عنھ دخل الائم
  شامل:ال

  . 22ح في الفقرة معلومات عامة كما ھو موض          (أ) 

ت والمصروفات لقطاع، بما في ذلك اإليرادال التي تم التقرير عنھا خسارةالربح أو المعلومات عن       (ب) 
التزامات و لقطاع، وأصول القطاع،ل التي تم التقرير عنھا خسارةالربح أو الالمحددة المدرجة في 

   .27–23في الفقرات ھو موضح القياس كما  وأساسالقطاع، 

 ع،وأصول القطا ،لقطاعل التي تم التقرير عنھا خسارةالربح أو الو مجاميع إيرادات القطاع، مطابقة      (جـ) 
ما ھو كلمنشأة، لھا في ا المقابلة المبالغاألخرى ذات األھمية النسبية مع والبنود والتزامات القطاع 

  . 28في الفقرة موضح 

ي  الغ ف ات للمب ة يُتطلب إجراء مطابق ا مع قائم ر عنھ تم التقري ي ي الي للقطاعات الت الالمركز الم ة  غالمب في قائم
ا أن يُعادفيه قائمة مركز مالي. ويجب  تُعرضكل تاريخ لالمركز المالي للمنشأة  راتت عرض معلوم ابقة  الفت الس

  . 30و 29في الفقرتين  ھو موضحكما 

  عامة المعلومات ال
 لمعلومات العامة التالية:تفصح عن ا أنمنشأة على اليجب            22

 تنظيم (علىلا أساس بما في ذلك التي يتم التقرير عنھا، المنشأة لتحديد قطاعاتالمستخدمة العوامل     ) أ(
ات المنتج في االختالفاتتنظيم المنشأة بناًء على  اختارتسبيل المثال، ما إذا كانت اإلدارة قد 

ت إذا كان نظيمية، أو مجموعة من العوامل، وماأو البيئات الت، أو المناطق الجغرافية والخدمات،
 .القطاعات التشغيلية قد تم تجميعھا)

ذلك وصفاً ملخصاً  شملوي. 12في الفقرة  األحكام التي تمت بواسطة اإلدارة في تطبيق معيار التجميع(أ أ)        
ا في قويمھتلتي تم عن القطاعات التشغيلية التي تم تجميعھا بھذه الطريقة والمؤشرات االقتصادية ا

  تحديد أن القطاعات التشغيلية المجمعة ذات خصائص مماثلة. 

   أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منھا كل قطاع يتم التقرير عنه إيراداته.     ) ب(

  صول وااللتزاماتمعلومات عن الربح أو الخسارة، واألال

أة  يجبوربح أو الخسارة لكل قطاع يتم التقرير عنه. للعن قياس تقوم بالتقرير أن على المنشأة يجب           23 أن على المنش
ذه تقوم بالتقرير  ل ھ ه إذا كانت مث ر عن تم التقري الغاعن قياس إلجمالي األصول واإللتزامات لكل قطاع ي تم  لمب ي

ا عتفصح  أن -أيضا –نشأة على الملمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس بالمنشأة. ويجب  -بشكل منتظم  – توفيرھا م
ه ي يالذ القطاع ارةفي قياس ربح أو خس تُدرجالمحددة المبالغ إذا كانت  ،يتم التقرير عنه يلي لكل قطاع تم مراجعت

ا  أة، أو أنھ رئيس بالمنش غيلية ال رارات التش ذ الق ل متخ ن قب كم تم  بخالف ذل اي تظم – توفيرھ كل من ذ  - بش لمتخ
  القطاع: ارةفي قياس ربح أو خس تُدرج لم تكن إذاالقرارات التشغيلية الرئيس، حتى 

  .اإليرادات من العمالء الخارجيين    (أ) 

  لمنشأة. لنفس امع القطاعات التشغيلية األخرى  المعامالتاإليرادات من    (ب) 

  ائدة.إيراد الف   (ج) 

   الفائدة.مصروف      (د) 

  واإلطفاء.  االستھالك    (ھـ) 

 ار المحاسبة الدوليمن معي 97عنھا وفقاً للفقرة  يُفصحات األھمية النسبية التي بنود الدخل والمصروف ذ    (و) 
  ). 2007 الُمنقح في( "عرض القوائم المالية" 1
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ريقة اسبة عنھا بطالزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المح المنشآتالمنشأة في ربح أو خسارة  حصة     (ز) 
  الملكية.  حقوق

  .ضريبة الدخل دخل مصروف أو     (ح) 

  واإلطفاء.  االستھالكالبنود غير النقدية ذات األھمية النسبية بخالف      (ط)

ير التقريتم لكل قطاع الفائدة ن مصروف ع -  بشكل منفصل - الفائدة عن إيراد تقوم بالتقرير ن على المنشأة أيجب 
 لىع - أساسبشكل  - قرارات التشغيلية الرئيسمتخذ الالفائدة ويعتمد القطاع من  إيراداتمعظم مالم تكن ما  عنه

ن حالة، يمك. في تلك الللقطاع تخصيص المواردحول القطاع واتخاذ قرارات  أداءتقويم الفائدة لصافي إيراد 
ھا تفصح عن قيام وأن الفائدةمصروف طرح بعد بالصافي  القطاع الفائدة لذلكعن إيراد أن تقوم بالتقرير لمنشأة ل

  بذلك.

درجالمبالغ المإذا كانت  التقرير عنه يتمن تفصح عن البنود التالية لكل قطاع على المنشأة أيجب            24 اس  حددة تُ في قي
رئيس، أو ي الذيأصول القطاع  كتم مراجعته من قبل متخذ القرارات التشغيلية ال تم  بخالف ذل اي بشكل  – توفيرھ

 في قياس أصول القطاع: تُدرجلم تكن  ذاإلمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس، حتى  -منتظم 

  .لملكيةة حقوق اتتم المحاسبة عنھا بطريق التياالستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة  مبلغ ) أ(

صافي لة، وة المؤجيالضريب واألصولالمالية،  األدواتبخالف  1ألصول غير المتداولةل اإلضافات مبالغ )ب(
بموجب تنشأ  ) والحقوق التي"الموظف منافع" 19 ار المحاسبة الدولي(انظر معيالمحددة  المنافعصول أ

  عقود التامين.
  

  
  القياس

 

ذي         25 غ ال ون المبل تم يجب أن يك ر ي د  التقري ل بن ه لك و لعن اسلقطاع ھ ذي  القي مال ه ل ت ر عن رارات التقري ذ الق متخ
رئيس  غيلية ال راضالتش رارات ألغ اذ الق ول اتخ وارد للق ح يص الم ه. إنتخص ويم أدائ اع وتق ديالت ط  التع

اسب وفات، والمكواإلستبعادات التي يتم القيام بھا عند إعداد القوائم المالية للمنشأة وتخصيص اإليرادات، والمصر
درج إذا- فقط –لقطاع ل ايتم التقرير عنھ التيخسارة الربح أو التحديد  عند أن تُدرجأو الخسائر يجب  في  كانت تُ
ح أو خس اس رب اع قي تخدمارة القط ي تس إن األ الت ل، ف رئيس. وبالمث غيلية ال رارات التش ذ الق ل متخ ن قب صول م

ذا القطاع ھي فقط األصول  يجبالتي  وااللتزامات ا لھ اتالتقرير عنھ ي  وااللتزام درج الت أصول  اتفي قياستُ
ربح أو للالغ إذا تم تخصيص مبمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس. و تستخدم من قبلالقطاع التي  والتزاماتالقطاع 

الغ يجب  اللتزاماتو أصول أل وأ ،لقطاعل ايتم التقرير عنھ التيخسارة ال ك المب إن تل ى خصصأن تُ القطاع، ف  عل
  .معقول أساس

ً إذا كان متخذ القرارات التشغيلية الرئيس يستخدم قياس           26 الفقط  اً واحد ا  ألصول وأ ،تشغيليالقطاع ال رةربح أو خس
إ حول اتالقطاع واتخاذ القرار أداءالقطاع في تقويم  اللتزاماتأو  القطاع وارد، ف ة تخصيص الم يجب أن ن كيفي
تم ا ي ح أو خس ر عن رب ك القياسات هوالتزامات هوأصول القطاع رةالتقري رارات بتل ذ الق ان متخ غيلية ا. وإذا ك لتش

ا ربح أو خس اس ل ر من قي غيل رةالرئيس يستخدم أكث اتأو  القطاع ألصول وأي القطاع التش إن القطاع اللتزام ، ف
ادھي عنھا يجب أن تكون  تم التقريرالتي ي اتالقياس اً لمب ا محددة وفق د اإلدارة أنھ ي تعتق ك الت اس تل ر األكئ القي ث
 ً   في القوائم المالية للمنشأة. المقابلة مع تلك المستخدمة في قياس المبالغ اتفاقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ثنى عشر ال مدة تتجاوز استردادھا خالالُمتوقع تشمل المبالغ ھي األصول التي غير المتداولة  األصولالسيولة، فان للعرض بحسب المصنفة وفقا  لألصول 1

 .بعد فترة التقريرشھرا 
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ً المنشأة على يجب          27 اتوالوأصول القطاع  ،القطاعلقياسات ربح أو خسارة  أن تقدم توضيحا ا تزام ع لكل قطاع القط
  : يليتفصح عما أن المنشأة على يجب  ،وكحد أدنى .يتم التقرير عنه

  بين القطاعات التي يتم التقرير عنھا. معامالت أساس المحاسبة عن أي  ) أ(

أة قبل المنش رةالتقرير عنھا وربح أو خسا يتمأرباح أو خسائر القطاعات التي  اتبين قياس فروقطبيعة أي  ) ب(
ً من  دخلمصروف أو   المطابقاتضريبة الدخل والعمليات غير المستمرة (إذا لم يكن ذلك واضحا

لتكاليف السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص ا الفروقتشمل تلك ويمكن أن ). 28في الفقرة الموضحة 
   .االتي تم التقرير عنھعية ضرورية لفھم المعلومات القطا تعدوالتي  -بشكل مركزي  –يتم تحملھا التي 

كن ذلك ي(إذا لم  التقرير عنھا وأصول المنشأة يتم أصول القطاعات التي قياساتبين  فروقطبيعة أي  ) ج(
ً من  سبية السياسات المحا الفروقتشمل تلك  ويمكن أن). 28في الفقرة  الموضحة المطابقاتواضحا

التي ة ت القطاعيضرورية لفھم المعلوما تعد والتي ،ذات االستخدام المشتركوسياسات تخصيص األصول 
  . تم التقرير عنھا

ذلك  إذا لم يكن(المنشأة  والتزاماتالتقرير عنھا  يتمالقطاعات التي  التزامات قياساتبين  فروقطبيعة أي  ) د(
ً من  سياسات السياسات المحاسبية و الفروق) وقد تشمل تلك 28في الفقرة  الموضحة المطابقاتواضحا

تي تم الضرورية لفھم المعلومات القطاعية  تعد، والتي شتركذات االستخدام الم االلتزاماتتخصيص 
  . التقرير عنھا

م يت التيرة خساالربح أو الطبيعة أي تغييرات عن الفترات السابقة في طرق القياس المستخدمة لتحديد (ھـ)    
  تلك التغييرات، إن وجد، على قياس ربح أو خسارة القطاع.  أثرلقطاع ول االتقرير عنھ

ثال، قد على سبيل الم .التقرير عنھا يتمعلى القطاعات التي  متماثلةوأثر أي تخصيصات غير طبيعة  ) و(
 المتعلقة لالستھالكعلى قطاع دون تخصيص األصول القابلة  االستھالكمنشأة مصروف  تخصص

   على ذلك القطاع. باالستھالك

  المطابقات

  ما يلي: كل مل مطابقات أن تجريالمنشأة  علىيجب        28

  المنشأة. إيرادمع يتم التقرير عنھا إيرادات القطاعات التي مجموع         أ)(

قبل مصروف  مع ربح أو خسارة المنشأةيتم التقرير عنھا القطاعات التي ربح أو خسارة  مجموع قياسات    (ب) 
 مثل اً نودب تخصصمنشأة الإذا كانت  ،بالرغم من ذلكالضريبة) والعمليات غير المستمرة.  دخلالضريبة (

تطابق  يمكن أنالتقرير عنھا، فإن المنشأة  يتمالضريبة) على القطاعات التي  دخلمصروف الضريبة (
  القطاعات مع ربح أو خسارة المنشأة بعد تلك البنود. ربح أو خسارة  مجموع قياسات

تم التقرير  القطاع قدإذا كانت أصول  مع أصول المنشأةيتم التقرير عنھا أصول القطاعات التي مجموع     (ج) 
 ..23عنھا وفقاً للفقرة 

لقطاعية ا االلتزاماتنت مع التزامات المنشأة، وذلك إذا كايتم التقرير عنھا التزامات القطاعات التي مجموع        (د)
  . 23عنھا وفقاً للفقرة التقرير قد تم 

لمبلغ امع فصح عنه مات آخر ذي أھمية نسبية مُ لكل بند معلو يتم التقرير عنھاالقطاعات التي مجموع مبالغ     (ھـ) 
  في المنشأة.المقابل له 

د جب تحديعلى سبيل المثال، يفذات األھمية النسبية بشكل منفصل.  المطابقاتبنود  توضيح جميعيجب تحديد و
ً ويكو مختلفة محاسبية سياسات ينشأ عنذي أھمية نسبية تعديل  مبلغ كل - بشكل منفصل - توضيحو  ةلمطابق ن الزما

  مع ربح أو خسارة المنشأة. الذي يتم التقرير عنه  القطاع ربح أو خسارة
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   سابقاً عنھا التقرير تم إعادة عرض معلومات

 ،ير عنھاالتقر يتم التي بطريقة يترتب عليھا تغيير تكوين قطاعاتھا الداخليمنشأة بتغيير ھيكل تنظيمھا الإذا قامت         29
ت ت المعلوماإذا كان ، بما في ذلك الفترات األولية، إالاألبكرفترات المقابلة للرض المعلومات ع أن يُعادفإنه يجب 

 دادھاإعتكلفة ويجب أن يتم تحديد ما إذا كانت المعلومات غير متاحة و. ستكون باھظة إعدادھاغير متاحة وتكلفة 
قرير التيتم تي قطاعاتھا ال تكوينغيير في بعد أي ت يجب على المنشأة،و. إفصاح بعينهلكل بند وذلك  ستكون باھظة

  . بكراأللفترات لمن المعلومات القطاعية  المقابلةعرض البنود  أعادتأن تفصح عما إذا كانت قد  ،عنھا

ا وإذ تميبطريقة يترتب عليھا تغيير تكوين قطاعاتھا التي  الداخليمنشأة بتغيير ھيكل تنظيمھا الإذ قامت         30 ا التقرير عنھ
 لىعه يجب فإن ر،، بما في ذلك الفترات األولية، لتعكس التغيياألبكريتم إعادة عرض المعلومات القطاعية للفترات  لم
األساس القديم  كل من وفق الحاليةسنة للقطاعية المعلومات الحدث فيھا التغيير عن يشأة أن تفصح في السنة التي نالم

  .ن باھظةستكو إعدادھانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة واألساس الجديد لتحديد القطاعات، إال إذا كا

  اإلفصاحات على مستوى المنشأة

الي 34 –32تنطبق الفقرات         31 ر الم دولي للتقري ك المنشآت  على جميع المنشآت التي تخضع لھذا المعيار ال ا في ذل بم
ي المنتجات ف االختالفاتأعمال المنشآت على أساس  التقرير عنه. ال يتم تنظيم بعض أنشطة يتم وحيدقطاع  لھاالتي 

ة أو  اتوالخدمات ذات العالق د  االختالف ات. ق ة للعملي اطق الجغرافي ي المن ومف ي  تق تمالقطاعات الت ا ا ي ر عنھ لتقري
ة بالتقرير عن ر من واحد من أ أو -شكل أساس ب –إيرادات من نطاق واسع من المنتجات والخدمات المختلف ن أكث

ك نفس المنتجات والخدمات. بال -بشكل أساس  - التقرير عنھا قد يقدم يتمھا التي قطاعات د تمتل ل، ق ي المث قطاعات الت
ة التقرير عنھا يتم ة مختلف اطق جغرافي التقرير عن أصوال في من وم ب اطق ج وتق رادات من عمالء في من ة إي غرافي

ة الجغرافي قدعنھا التقرير  يتممختلفة، أو أن أكثر من واحد من قطاعاتھا التي  وفير يعمل في نفس المنطق ة. يجب ت
ات  ة بموجبالمعلوم رات  المطلوب ط – 34–32الفق م  - فق تم تإذا ل ذي ي ات القطاع ال ن معلوم ا كجزء م تموفيرھ  ي
  ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.  والمطلوبة بموجبالتقرير عنه 

  معلومات عن المنتجات والخدماتال

 من و لكل مجموعةأاإليرادات من العمالء الخارجيين لكل منتج وخدمة،  تقوم بالتقرير عنالمنشأة أن على جب ي          32
 في، ةون باھظستك إعدادھاغير متاحة وتكلفة  الضرورية متشابھة، إال إذا كانت المعلوماتالخدمات المنتجات وال

معلومات الإلى  عنھا التقريريم اإليرادات التي يتم ق ويجب أن تستندتلك الحقيقة.  يجب أن يُفصح عنھذه الحالة 
  إلعداد القوائم المالية للمنشأة. المستخدمةالمالية 

  معلومات عن المناطق الجغرافيةال

ة وتكلفة ية غير متاحأن تفصح عن المعلومات الجغرافية التالية، إال إذا كانت المعلومات الضرور على المنشأة يجب       33
 :باھظةستكون  إعدادھا

 ،الدول األجنبية عالمنسوبة لجمي) 2دولة إقامة المنشأة و(المنسوبة ل) 1اإليرادات من العمالء الخارجيين ( ) أ(
وبة يين المنسمن العمالء الخارجإيرادات. وإذا كانت اإليرادات  منھاالمنشأة  تستمدالتي  في مجموعھا،

على  يجبو. منفصلھذه اإليرادات بشكل عن يجب اإلفصاح  هذات أھمية نسبية، فإنلدولة أجنبية بعينھا 
  . عينھادول بإلى  العمالء الخارجيينتنسب بموجبه اإليرادات من  الذيأن تفصح عن األساس  المنشأة

ا بعد انتھاء م منافع وأصولة المؤجلة، يالضريب واألصولالمالية،  األدواتبخالف  2غير المتداولة األصول ) ب(
) الموجودة 2() الموجودة في دولة إقامة المنشأة و1عقود التامين ( جببمووالحقوق التي تنشأ  التوظيف،

ة ل في دولأصول. وإذا كانت األصوبفيھا المنشأة  تحتفظ التي في مجموعھا، ،في جميع الدول األجنبية
 . منفصلعن ھذه األصول بشكل  أن يُفصحيجب  هذات أھمية نسبية، فإن بعينھاأجنبية 

. وإذا ية للمنشأةم المالإلعداد القوائ المستخدمةالمعلومات المالية تي يتم التقرير عنھا إلى يجب أن تستند المبالغ ال
يمكن حقيقة. وال تلكعن  أن يُفصحيجب  ه، فإنستكون باھظة إعدادھاكانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة 

فية عن جغراال للمعلوماتمجاميع فرعية  ،ھذه الفقرة بموجبباإلضافة إلى المعلومات المطلوبة  ،المنشأة توفرأن 
  .دولمجموعات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر  ثنيأل مدة تتجاوز استردادھا خالالُمتوقع تشمل المبالغ ھي األصول التي غير المتداولة  األصول نإالسيولة، فللعرض بحسب المصنفة وفقا  لألصول 2

  .بعد فترة التقريرشھرا 
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  معلومات عن العمالء الرئيسينال

المعامالت  اإليرادات منبلغت على عمالئھا الرئيسيين. وإذا  اعتمادھاعن مدى  معلومات توفرأن على المنشأة يجب  34
عن و ،قةنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيإ% أو أكثر من إيرادات المنشأة، ف10 وحيد خارجيمع عميل 

ل من كل من اإليرادات مجموع مبلغ  ةھؤالء العمالء، ومث التقالقطاع أو القطاعات  عن ھوي وم ب ي تق رير عن الت
من تقرير عنه بال كل قطاع يقوماإليرادات التي  مبلغعن ھوية عميل رئيس أو أن تفصح المنشأة يلزم اإليرادات. وال 

أة مجموعة منشأي فإن ، ذلك العميل. وألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ة للمنش دة مالآت معروف رع  للتقري
م  فإن ،بالرغم من ذلكعميال واحدا. تعتبر بأنھا تخضع لسيطرة مشتركة يجب أن  وب  الشخصيالحك دمطل ا  يرلتق م

ك  ي ذل ا ف ة (بم ت حكوم اتإذا كان ة و الجھ اتالحكومي ابھة الھيئ ة أو عاالمش ة أو قومي ت محلي واء كان ة) ، س لمي
ة  للتقريرمعدة الوالمنشآت المعروفة للمنشأة  ك الحكوم ا تخضع لسيطرة تل دبأنھ د تع دا. وعن يال واح دير عم ذا تق  ،ھ

   مدى التكامل االقتصادى بين تلك المنشآت. الحسبانأن تأخذ في  للتقريرمعدة الالمنشأة  يجب على
  

 التحول وتاريخ السريان
 

 1ي تبدأ في ترات التللف السنوية المالية وائمھاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أن تطبقعلى المنشأة يجب  35
وائمھا مالي على قھذا المعيار الدولي للتقرير الوإذا طبقت منشأة . ويسمح بالتطبيق المبكر. أو بعده 2009يناير 

  عن تلك الحقيقة. أن تُفصح، يجب عليھا 2009يناير  1المالية لفترة تبدأ قبل 

شأة على المنيجب  .2009 أبريلالصادرة في  "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" جببمو 23الفقرة  ُعدلت          أ35
طبقت وإذا . بكراألبالتطبيق  يسمحو. أو بعده 2010يناير  1التي تبدأ في  السنويةان تطبق ھذا التعديل على الفترات 

  فإنھا يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.  أبكرالتعديل على فترة  المنشأة

للسنة  ات مقارنةوالتي تم التقرير عنھا على أنھا معلوم السابقةللسنوات المعلومات القطاعية  أن يُعاد عرضيجب  36
ع متطلبات ھذا ملتتوافق ) 2009التي تمت في أبريل  23األولى للتطبيق (بما في ذلك تطبيق التعديالت على الفقرة 

  .ظةكون باھستغير متاحة وتكلفة أعداھا الضرورية  معلوماتإال إذا كانت ال، المعيار الدولي للتقرير المالي

معايير الدولية للتقرير الجميع أجزاء ) المصطلحات المستخدمة في 2007الُمنقح في ) (1معيار المحاسبة الدولي (ل عدّ        أ 36
 التيالسنوية  فتراتعلى ال ان تطبق ھذه التعديالت على المنشأة ). يجبو(23الفقرة باإلضافة إلى ذلك، يعدل المالي. 
، أبكرفترة  على) 2007في  الُمنقح) (1معيار المحاسبة الدولي (طبقت المنشأة  وإذا. أو بعده 2009يناير  1تبدأ في 

  . األبكرالتعديالت على تلك الفترة  أن تطبقيجب فانه 

ةالعال الطرف ذاعن  اتاالفصاح") 24معيار المحاسبة الدولي ( لعدّ        ب 36 نقح في ( "ق رة2009الُم رات  34 ) الفق للفت
على  )2009 ح فيالُمنق( 24معيار المحاسبة الدولي طبقت المنشاة  وإذا. أو بعده 2011يناير  1التي تبدأ في  السنوية

  .األبكرعلى تلك الفترة  34الفقرة على تعديل ال أن تطبق عليھا يجب فترة أبكر،

دّ        ج 36 نويلت ع ينات الس الي دورة التحس ر الم ة للتقري ايير الدولي ي المع ي دي 2012 – 2010ة ف مبر الصادرة ف  2013س
دأ في 28و 22الفقرتين  ي تب نوية الت رات الس ى الفت ديالت عل ك التع أو  2014و يولي 1. يجب على المنشأة تطبيق تل

رة أ ى فت ديالت عل ا بعده. يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ. وإذا طبقت منشأة تلك التع إلفصاح عن اسبق فيجب عليھ
  تلك الحقيقة.

  
  14سحب معيار المحاسبة الدولي 

 

  ".التقرير القطاعي" 14محل معيار المحاسبة الدولي  يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي       37
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  الملحق أ
  االصطالحات المعرفة

  ي.يشكل ھذا الملحق جزًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المال
  
  ھو مكون من مكونات المنشأة: القطاع التشغيلي         يقطاع التشغيلال

روفات (بما في يرادات وينفق عليھا مصإمنھا  يكتسبن أعمال يمكن أنشطة أيزاول عمله في         (أ)  
 خرى من مكونات نفسأيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع مكونات إلذلك ا

  المنشأة).

ول الموارد حتخاذ قرارات إلصانع القرار الرئيس بانتظام على نتائجه التشغيلية  يطلعمكون      (ب) 
  دائه.أيم ولى القطاع وتقإالمطلوب تخصيصھا 

  .مستقلةله معلومات مالية  تتاحقطاع          (ج) 
  

  

  



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  1  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  

  9 المالي للتقرير الدولي المعيار
  المالية األدوات

  
  الھـدف 1الفصل 

 

ة و األصول الماليةلتقرير المالي عن لمبادئ  وضعن الھدف من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو إ               1.1 االلتزامات المالي
ذي سوف يعرض ات  ال ةمعلوم دة  مالئم تخدميومفي وائم المالي لمس ي الق ويمھمة ف تقبلية  تق ة المس دفقات النقدي الغ الت لمب

  .ھاوعدم تأكد ھاوتوقيت ،للمنشأة

  النطاق                                                                                 2الفصل 

  ات المالية باستثناء:جميع المنشآت على جميع أنواع األدو من قبلھذا المعيار يُطبق  يجب أن             2.1

التي تتم المحاسبة عنھا وفقا  والمشروعات المشتركةالزميلة المنشآت و ،التابعة المنشآتتلك الحصص في  ) أ(
القوائم المالية " 27معيار المحاسبة الدولي أو  "القوائم المالية الموحدة" 10المالي للمعيار الدولي للتقرير 

. "والمشروعات المشتركةالزميلة  المنشآتفي  اتاالستثمار" 28أو معيار المحاسبة الدولي  "المنفصلة
أو  27معيار المحاسبة الدولي أو  10تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ي ،في بعض الحاالت وبالرغم من ذلك،

أو منشأة  ةتابع منشأةبالمحاسبة عن حصة في بأن تقوم  لھا سمحيلمنشأة أو من ا 28معيار المحاسبة الدولي 
ھذا أن تطبق -أيضا -وفقا لبعض أو جميع متطلبات ھذا المعيار. ويجب على المنشآت  مشروع مشتركزميلة أو 

المشتقة  تستوفِ ما لم  مشروع مشتركزميلة أو منشأة أو  ،حصة في منشأة تابعة علىالمعيار على المشتقات 
 . "األدوات المالية: العرض" 32في معيار المحاسبة الدولي  الواردلمنشأة ا ةتعريف أداة حقوق ملكي

عقود " 16 المعيار الدولي للتقرير الماليالتي ينطبق عليھا  التأجيربموجب عقود  االلتزاماتالحقوق و ) ب(
 : وبالرغم من ذلك ."اإليجار

تخضع المبالغ المستحقة عن عقود اإليجار التمويلي (صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي)  )1( 
 المؤجر لمتطلبات ھذا المعيار الُمثبتة من قبل عن عقود اإليجار التشغيليستحقة ماليجار اإل مبالغو

 اإلثبات والھبوط. إللغاء

ھذا  من 1- 3-3للمتطلبات في الفقرة المستأجر  الُمثبتة من قبل واجبة السداد إلتزامات اإليجارتخضع  )2( 
 اإلثبات. إللغاءالمعيار 

   الُمْدَمٌجة.لمشتقات للمتطلبات ھذا المعيار  راإليجاعقود في  الُمْدَمٌجةتخضع المشتقات  )3( 

 19التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي  ،الموظف منفعة خططالعمل بموجب  أصحاب والتزاماتحقوق  ) ج(
 ."منافع الموظف"

ة معيار المحاسب الوارد في ملكيةالتعريف أداة حقوق  والتي تستوفيالمنشأة  الُمصدرة من قبلاألدوات المالية  ) د(
وفقا  ةأداة حقوق ملكيعلى أنھا  أن يتم تصنيفھا التي يُتطلب) أو واألذونات(بما في ذلك الخيارات  32الدولي 

يجب على  وبالرغم من ذلك،. 32د من معيار المحاسبة الدولي 16ج و16ب أو الفقرتين 16أ و16للفقرتين 
 في الواردستثناء اال تستوفاألدوات ما لم ھذا المعيار على تلك  أن يطبق تلكحامل مثل أدوات حقوق الملكية 

 أ).( البند

عقود " 4في المعيار الدولي للتقرير المالي  ھو ُمعرف) عقد تأمين كما 1( الناشئة بموجب وااللتزاماتالحقوق      (ھـ) 
ضمان التعريف عقد  الذي يستوفيتأمين العقد  بموجبصدر الناشئة المُ  والتزاماتخالف حقوق ب "،التأمين

 ميزةألنه يحتوي على نظراً  4يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي الذي عقد ال) 2أو ( ،ماليال
في عقد يقع ضمن  ُمْدَمٌجةالتي تكون  ةمشتقالينطبق ھذا المعيار على  وبالرغم من ذلك،المشاركة االختيارية. 

في -صراحة  أكدمالي قد الضمان الصدر عقود كان مُ إذا  ،. عالوة على ذلك4نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ،على عقود التأمين التي تنطبقاستخدم المحاسبة قد عقود تأمين وأنه  أنھاأنه يعتبر مثل ھذه العقود -السابق 

على مثل عقود  4ھذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي  أن يطبقما إ أن يختارصدر للمُ  يمكنفإنه 
على كل عقد على  أن يجري ذلك االختيارصدر ). ويجوز للمُ 2.6ب-2.5ب الفقرات أنظر( تلكمالي الضمان ال

  لكل عقد ال رجعه فيه. االختياريكون ولكن  ،حدة

ينتج عنه تجميع  أعمال ُمستحوذ عليھا،شراء أو بيع لبائع  حامل أسھمو منشأة مستحوذةأي عقد آجل بين  ) و(
وال . "عمالاألتجميع " 3ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي يقع  مستقبلي، استحواذعمال في تاريخ أ

مطلوبة  تصديقاتللحصول على أي -عادة -ضرورية تُعد  التي معقولةالفترة الجل اآلعقد الجل أن يتجاوز يجوز أ
 المعاملة. الستكمالو
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صدر مُ  ىيجب عل م من ذلك،وبالرغ. 2.3في الفقرة  الموضحةالقروض تلك  ارتباطاتخالف بارتباطات قروض  ) ز(
خالف بفي ھذا المعيار على ارتباطات القروض التي ھي  الواردةمتطلبات الھبوط  أن يطبقارتباطات قروض 

 إللغاء المعيارتخضع جميع ارتباطات القروض لمتطلبات ھذا  ،أيضاوضمن نطاق ھذا المعيار.  ال تقعذلك 
 .اإلثبات

ينطبق عليھا المعيار الدولي  التيبموجب معامالت دفع على أساس السھم  وااللتزاماتاألدوات المالية والعقود  ) ح(
من ھذا  2.7- 2.4ضمن نطاق الفقرات  التي تقعباستثناء العقود  "،الدفع على أساس السھم" 2للتقرير المالي 

 المعيار والتي ينطبق عليھا ھذا المعيار.

نه مخصص أعلى االلتزام الذي تثبته لتسوية ام بھا مطلوب القي نفقات مقابلالمنشأة  لتعويض الحقوق في دفعات ) ط(
ما أثبتت له أو  "،المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .37وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،في فترة سابقة مخصص،

 "يراد من العقود مع العمالءاإل" 15المالي ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير  التي تقعالحقوق وااللتزامات  ) ي(
المحاسبة عنھا وفقا  أن تتم 15باستثناء تلك التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،أدوات مالية تُعدالتي و

 لھذا المعيار.

أن تتم  15الي ــالدولي للتقرير الم دد المعيارــي يحـوق التــوط على تلك الحقـذا المعيار للھبـب أن تُطبق متطلبات ھـيج           2.2
  ائر الھبوط.ـالمحاسبة عنھا وفقاً لھذا المعيار ألغراض إثبات مكاسب أو خس

  تقع ارتباطات القروض التالية ضمن نطاق ھذا المعيار:            2.3

متارتباطات القروض التي    (أ)      ة بالقيمة العادل ھاِس ا التزامات مالي ى أنھ ربح أو الخسارة المنشأة عل ة من خالل ال
ر( رة  أنظ ى  .)4.2.2الفق ب عل أةاليج ابقة ،منش ة س ديھا ممارس ي ل ع ل الت ول األبي ات الص ن ارتباط ة ع ناتج

 . ھاالفئة نفس فيقروضھا  جميع ارتباطاتھذا المعيار على  أن تطبق من أستحداثھا، فترة وجيزة قروضھا بعد

ارتباطات  تُعدصدار أداة مالية أخرى. إو أ بتسليمو أويتھا بالصافي نقدا رتباطات القروض التي يمكن تسا    (ب)  
أقساط (على  علىتم دفعه ين القرض أبالصافي لمجرد  ُمَسوَّىقرض الارتباط  يُعدّ  وال .القروض ھذه مشتقات

 ).التشييدتقدم تمشياً مع قساط أ علىيدفع  للتشييد رھن عقاري قرض ،سبيل المثال

  .)(د)4.2.1 الفقرة أنظرقل من السوق (أفائدة معدل تقديم قرض ببتباطات االر    (ج)   

 ،نقدا أو بأداة مالية أخرى تسويته بالصافيغير مالي يمكن  بندبيع أو شراء لعقود تلك الھذا المعيار على  يُطبق يجب أن           2.4
اء العقود التي تم الدخول فيھا ويستمر االحتفاظ بھا باستثن ،كما لو كانت العقود أدوات مالية ،ةمالي أدواتأو بمبادلة 

 وبالرغم من ذلك،. االستخداملشراء أو البيع أو من االمتوقعة  المنشأة لمتطلباتو تسليم بند غير مالي وفقا أ تلقيلغرض 
خالل الربح أو قاس بالقيمة العادلة من نھا تُ أمنشأة على ال ھاِسمتھذا المعيار على تلك العقود التي  يُطبق يجب أن

  .2.5الخسارة وفقا للفقرة 

عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية  وسم – ال رجعه فيهبشكل -أن يتم  يمكن            2.5
ل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خال يُقاسنه أمالية، كما لو كان العقد أداة مالية، على  أدواتو بمبادلة أ ،خرىأ

البيع  وأمن الشراء  المتوقعة المنشأة لمتطلباتأو تسليم بند غير مالي وفقا  تلقيغرض لحتى لو كان قد تم الدخول فيه 
 اتساقعدم - جوھريبشكل - يقلصأو  يزيلكان  إذاعند بداية العقد وفقط - قطف- اً متاح الوسمھذا  ويكون. االستخدامأو 

ألنه نظرا عدم إثبات ذلك العقد  عن) الذي ينشأ خالف ذلك 'محاسبي تماثلعدم 'نه أعلى -أحيانا –ليه إاإلثبات (يشار 
  ).2.4الفقرة  أنظرمستثنى من نطاق ھذا المعيار (

 دواتأنقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة  بالصافييمكن بھا تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي  متنوعةھناك طرق            2.6
  تشمل:ھي مالية. و

 ؛ العقد ألي من الطرفين بتسويته بالصافي نقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات مالية شروطعندما تسمح       (أ)   

غير منصوص عليھا  ،مالية أدواتالتسوية بالصافي نقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة  إمكانيةعندما تكون     (ب)  
أو  أخرى ةبالصافي نقدا أو بأداة مالي مشابھةعقود  ممارسة لبيعالمنشأة لدى ولكن  ،العقد شروطضمن  ةصراح

ممارسته أو أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل  ،(سواء مع الطرف المقابل ةمالي أدواتبمبادلة 
 ؛ انقضائه)

 التسلمقصيرة بعد  ةفتر خاللوبيعه  األصل محل العقد سلملت، مشابھةلعقود  ،ممارسة عندما يكون لدى المنشأة     (ج)   
  المتعامل؛السعر أو ھامش ربح  في جلألتقلبات قصيرة االربح من  توليدغرض ل

 .إلى نقد-بسھولة –قابل للتحويل عندما يكون البند غير المالي الذي ھو موضوع العقد       (د)    
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 المنشأة لمتطلباتأو تسليم بند غير مالي وفقا  تلقيغرض ليتم الدخول فيه  ال) (ج (ب) أو البندنطبق عليه ي إن العقد الذي
التي تنطبق  اآلخرىيتم تقويم العقود وھذا المعيار. نطاق يقع ضمن  من ثمو ،أو االستخدامالبيع  وأالمتوقعة من الشراء 

تسليم البند غير المالي أو تلقيتفاظ بھا لغرض االحفي  االستمراركان قد تم الدخول فيھا و إذالتحديد ما  2.4عليھا الفقرة 
  كانت تقع ضمن نطاق ھذا المعيار. إذاما  االستخدام، ومن ثمالبيع أو  وأالمتوقعة من الشراء  المنشأة لمتطلباتوفقا 

  
رى أو بمبادلته بأدوات مالية، يقع الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي، يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخ          2.7

(د)، ضمن نطاق ھذا المعيار. فمثل ھذا العقد ال يمكن الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير 2.6(أ) أو 2.6وفقاً للفقرة 
  مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام. 

  
  اإلثبات  إلغاءاإلثبات و 3الفصل 

  

  األوليثبات اإل 3.1
 

  
ُ مالي أصالً  أن تثبتيجب على المنشأة          3.1.1 ُ أو التزام ا ً مالي ا تصبح المنشأة طرفا  ،وفقط عندما ،في قائمة مركزھا المالي عندما ا

ُ مالي أصالً  ةمنشأال تثبتوعندما  .)3.1.2وب 3.1.1الفقرتين ب أنظرالتعاقدية لألداة ( النصوصفي  فإنه – ةألول مر- ا
ً التزام المنشأة تثبت. وعندما 5.1.3- 5.1.1وفقا للفقرات  وأن تقيسه 4.1.5- 4.1.1وفقا للفقرات  أن تصنفهعليھا يجب   ا
ً مالي   .5.1.1وفقا للفقرة  وأن تقيسه 4.2.2و 4.2.1 وفقا للفقرتين أن تصنفهيجب عليھا فإنه – ةألول مر- ا

  ألصول المالية ل بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال

ات يجب أن          3.1.2 تم إثب عالشراء أو ال ي ة بي ة العادي ة،صول لأل بالطريق ا،  المالي اء إثباتھ ً وإلغ ا ون منطبق دما يك تخدام، عن  باس
  ).3.1.6ب-3.1.3نظر الفقرات بأتاريخ التسوية (على أساس محاسبة الأو  المتاجرةتاريخ على أساس محاسبة ال

  
  إثبات األصول المالية إلغاء 3.2
  
ى  3.2.17ب-3.2.1ب و 3.1.2بو3.1.1بو، 3.2.9-3.2.2يتم تطبيق الفقرات           3.2.1 ة الموحدة عل وائم المالي مستوى الفي الق

ع أ-أوال – على المنشأةيجب  هفإنوبالتالي، موحد. ال آتھان تقوم بتوحيد جمي الي  منش ر الم دولي للتقري ار ال ا للمعي ة وفق التابع
  ت على المجموعة الناتجة.ثم تطبيق تلك الفقرا ،10

تحدد المنشأة ما إذا كانت  ،3.2.9-3.2.3بموجب الفقرات مناسباً  إلغاء اإلثباتيُعد  مدى،لى أي إو، كان إذاقبل تقويم ما          3.2.2
شابھة) أو تمال المالية صولاأل ة منعلى جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموع أن يتم تطبيقھا ينبغيتلك الفقرات 

  :كما يلي في مجمله،شابھة) تمال الماليةصول من األأصل مالي (أو مجموعه على 

 الماليةصول األ ة منعلى جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموع 3.2.9-3.2.3الفقرات يتم تطبيق      ) أ(
 التالية: الثالثة أحد الشروط  يستوفيفي إلغاء إثباته يجري النظر كان الجزء الذي  ،وفقط إذا ،شابھة) إذاتمال

من من أصل مالي (أو مجموعة -بشكل حصري -محددة تدفقات نقدية على –فقط -الجزء  يشتمل    ) 1(
بمعدل  ةمنفصل متاجرة منشأة فيالعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابھة). تمالمالية الصول األ

 في ليسلكن و ،لفائدةليحصل الطرف المقابل على الحق في التدفقات النقدية  ابموجبھوالتي  ،الفائدة
التدفقات  على 3.2.9-3.2.3يتم تطبيق الفقرات  هفإن ،من أداة الدينللمبلغ األصلي التدفقات النقدية 

 لفائدة.لالنقدية 

من التدفقات النقدية من أصل مالي (أو -تماما - متناسب (تناسبي) على نصيب–فقط -الجزء  يشتمل     ) 2(
يحصل  في ترتيب المنشأةعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابھة). تمال الماليةصول األ من مجموعه

 دين، في المائة من جميع التدفقات النقدية ألداة 90 نصيببموجبه الطرف المقابل على الحقوق في 
كان ھناك  إذافي المائة من تلك التدفقات النقدية. و 90على  3.2.9- 3.2.3يتم تطبيق الفقرات  هفإن
من التدفقات النقدية  متناسب نصيب أن يكون لديه كل طرف ه ال يُتطلب منفإن ،كثر من طرف مقابلأ

  .تماما-متناسب  نصيبلمنشأة المحولة دى ان يكون لأ ةطيشر

بشكل - محددة ةمن تدفقات نقدي - تماما–على نصيب متناسب (تناسبي)  –فقط -الجزء  يشتمل    ) 3(
 تدخلعندما  ،على سبيل المثالفشابھة). تمال ليةالماصول األ من من أصل مالي (أو مجموعه-حصري

في المائة من التدفقات  90 نصيبفي  الحقوقيحصل بموجبه الطرف المقابل على  منشأة في ترتيبال
في المائة من تلك  90على  3.2.9- 3.2.3الفقرات  ه يتم تطبيقفإن ،مالي أصلمن  للفائدة النقدية

أن يكون  كل طرفه ال يُتطلب من فإن ،كثر من طرف مقابلأناك كان ھ إذا. وللفائدة التدفقات النقدية
لمنشأة دى ان يكون لأ ةطيشر-بعلى وجه التحديد  المحددةمن التدفقات النقدية  متناسب نصيب لديه

  .تماما- متناسب نصيبالمحولة 
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من مجموعة لا(أو  في مجملةعلى األصل المالي  3.2.9-3.2.3يتم تطبيق الفقرات  ،في جميع الحاالت     ) ب(
ول أو أ) الحقوق في 1( ةمنشأال تحولعندما  ،على سبيل المثالف). في مجملھاشابھة تاألصول المالية الم

) الحقوق 2أو ( ،)الماليةصول من األمن المتحصالت النقدية من أصل مالي (أو مجموعة  في المائة 90خرأ
ولكنھا تقدم ضمانا بتعويض  تحت التحصيل، المبالغفي المائة من التدفقات النقدية من مجموعة من  90في 

يتم  فإن للمبالغ المستحقة التحصيل، المبلغ األصليفي المائة من  8 حتى يةالمشتري عن أي خسائر ائتمان
  .في مجملهشابھة) تاألصول المالية الم من المالي (أو مجوعة على األصل 3.2.9-3.2.3الفقرات  تطبيق

صول من األما إلى جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموعة إ 'أصل مالي'مصطلح  يشير ،3.2.12-3.2.3في الفقرات 
مالية الصول من األأصل مالي (أو مجموعة إلى  ،خالف ذلكب ،عاله أوأ(أ)  البند في ُعرفشابھة) كما تمالمالية ال
 .في مجمله) ‘شابھةتمال

  وعندما فقط: ما،إثبات أصل مالي عند أن تلغييجب على المنشأة          3.2.3

 من األصل المالي، أو ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية في التدفق تنقضي ) أ(

وفقاً  اإلثباتإللغاء  مؤھالً  التحويل ويكون 3.2.5و 3.2.4في الفقرتين  كما ھو موضحاألصل المالي  تحول ) ب(
  .3.2.6للفقرة 

  ألصول المالية).ل بشأن المبيعات بالطريقة العادية 3.1.2(انظر الفقرة 

ً مالي المنشأة أصالً  تحول         3.2.4   ما:أنھا إ عندما،، وفقط عندما ا

 التدفقات النقدية من األصل المالي، أو أستالمالحقوق التعاقدية في  تحول ) أ(

 بأن تدفعولكنھا تتحمل التزاماً تعاقدياً  ،التدفقات النقدية من األصل المالي أستالمالحقوق التعاقدية في  تبقي على ) ب(
  .3.2.5في الفقرة  الواردةلشروط ا يستوفيفي ترتيب  المستلمين أكثر من النقدية إلى واحد أوالتدفقات 

ولكنھا تتحمل  ،)'صلياألصل األ'التدفقات النقدية من أصل مالي ( استالمالحقوق التعاقدية في على منشأة ال تبقي ماعند        3.2.5
فإن المنشأة تعالج  )'التاليين لمستلمينا'( من المنشآت كثرأأو واحدة إلى تلك التدفقات النقدية  بأن تدفعالتزاما تعاقديا 
 : التالية ةتم استيفاء الشروط الثالث ،نھا تحويل أصل مالي إذا، وفقط إذاأالمعاملة على 

لما لم  تاليين مستلمينمبالغ إلى  بأن تدفعالمنشأة التزام  علىال يكون  ) أ(  .ياألصلعادلة من األصل مبالغ مُ  تحصِّ
زائدا  الُمقَرضلمبلغ ل د الكاملستردافي االحق مع الالمنشأة  من قبلجل ألالسلف قصيرة ا ھذا الشرطوال يخرق 

 .السوق بمعدالتالفائدة المستحقة 

ً ضمان ما يُعدبخالف  األصلي،عقد التحويل بيع أو رھن األصل  شروطالمنشأة بموجب  يحظر على ) ب( للمستلمين  ا
 .لھم التدفقات النقدية بأن تدفع لتزاماالمقابل  التاليين

 يذدون تأخير  المستلمين التالييننيابة عن  ھاأي تدفقات نقدية تحصل بأن ترسلالمنشأة التزام  علىيكون  ) ج(
باستثناء  ،التدفقات النقدية تلكاستثمار مثل في يكون للمنشأة حق  ال ،ذلكة إلى ضافوباإل. نسبية أھمية

) "قائمة التدفقات النقدية" 7في معيار المحاسبة الدولي  ُمعرفة يالنقد (كما ھ وُمعادالتاالستثمارات في النقد 
ن يتم أو التاليين، المستلمينالمطلوب إلى  اإلرسالقصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ ال التسويةخالل فترة 

  .المستلمين التالييناالستثمارات إلى  تلك على مثل المكتسبةالفائدة  تمرير

ً مالي منشأة أصالً ال تحولعندما           3.2.6  مكافآتمخاطر و تبقي على إلى أي مدىيجب عليھا تقويم فإنه  ،)3.2.4نظر الفقرة أ( ا
  ملكية األصل المالي. وفي ھذه الحالة:

إثبات  أن تلغييجب على المنشأة فإنه  المالي، ملكية األصل مكافآتجميع مخاطر وما يقارب المنشأة  حولتإذا  ) أ(
نھا أصول أالتحويل على  في أُبقي عليھاأو  أُنشئت أي حقوق والتزامات-بشكل منفصل - وأن تثبتالمالي  األصل

 أو التزامات.

 أن تستمريجب على المنشأة فإنه  ،ملكية األصل المالي مكافآتجميع مخاطر و على ما يقارب المنشأة أبقت إذا ) ب(
 في إثبات األصل المالي.

يجب على  ، فإنهملكية األصل المالي مكافآتجميع مخاطر و وال بإبقاء ما يقارب ،المنشأة بتحويل لم تقمإذا  ) ج(
 السيطرة على األصل المالي. وفي ھذه الحالة:على  أبقتما إذا كانت قد  أن تحددالمنشأة 

- تثبت ن أإثبات األصل المالي و أن تلغييجب عليھا ه فإن ،السيطرة أبقت علىإذا لم تكن المنشأة قد  )1( 
 التحويل. في أُبقي عليھاأو  أُنشئتأي حقوق والتزامات -ل بشكل منفص

 بمقدارفي إثبات األصل المالي  أن تستمريجب عليھا ه فإن ،السيطرة أبقت علىإذا كانت المنشأة قد       ) 2(
  ).3.2.16األصل المالي (انظر الفقرة ارتباطھا المستمر ب
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اطر و             3.2.7 ل المخ ويم تحوي تم تق آتالي رة  مكاف ر الفق الل ) 3.2.6(انظ ن خ ة م اطرمقارن ل  مخ ل التحوي أة، قب المنش
ع  ده، م بوبع ل المُ  التقل ة لألص دفقات النقدي افي الت ت ص الغ وتوقي ي مب ول. ف د فح أة ق ون المنش ا تك ى م ت عل أبق

ع  ارب جمي اطر ويق آتمخ ة  مكاف ل األملكي الي إذا الص بم ھا للتقل ر تعرض م يتغي ة ل ة الحالي ي القيم افي  ف لص
الي  ل الم ن األص تقبلية م ة المس دفقات النقدي وھري -الت كل ج ل (-بش ة التحوي ال،نتيج بيل المث ى س راً  عل ألن نظ

الُ  ت أص د باع أة ق دمالي المنش أن تعي اق ب ع التف راءه اُ يخض ع  ش عر البي ت أو بس عر ثاب داً بس رض).  زائ د المق عائ
د  أة ق ون المنش ارب وتك ا يق ت م اطر وحول ع مخ آتجمي ة  مكاف ل األملكي الي إذا الص ھام د تعرض م  يع ذا ل ل ل ھ مث

ب ً  التقل ا وع بال جوھري ى مجم بة إل بنس تقبلية  التقل ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي ي القيم ةف ل  المرتبط باألص
الي ( راً الم ال، نظ بيل المث ى س الُ أل عل ت أص د باع أة ق ُ مالي ن المنش ع  ا ط -يخض ار ل -فق دخي أن تعي راءه  ب ش

ةا ةالقيمب ه لعادل ت ل ي وق راء أو  ف ادة الش اة ن ألإع د المنش تق باً  حول يباُ متناس ا –نص ة -تمام دفقات النقدي ن الت م
الي  ل م ن أص ر أم ك كب بوذل ي ترتي توفي ا ف روط يس واردةلش رة  ال ي الفق ل ال ،3.2.5ف اركة مث اطنمش ن الب  م

  .في قرض)

ب،            3.2.8 ي الغال وف  ف ت س ا إذا كان حاً م ون واض د يك أة ق ارب المنش ا يق ت م اطر وحول ع مخ آتجمي ة أو  مكاف الملكي
ا ت عليھ ا أبق ة أو أنھ اك حاج ون ھن ن يك ه ل راءن االت أ إلج ي ح ابات. وف رىأي حس وف  ،خ ن س ون م يك

ة  اب ومقارن روري حس رضالض أة  تع ب المنش ل للتقل ل التحوي ة قب دفقات النقدي افي الت ة لص ة الحالي ي القيم ف
د تم  ه.وبع راء وي دل الحسإج تخدام مع ة باس دةالاب والمقارن الي فائ وقي الح ى ال الس ب عل دل أمناس ه مع م. الن خص

ع تو بان جمي ي الحس ذ ف اتؤخ كل – ةالمحتمل التقلب ول بش ة -معق دفقات النقدي افي الت ي ص ع  ،ف اء وزن إم عط
  .يرجح أكثر أن تحدثكبر لتلك النتائج التي أ

ليه إعلى قدرة المحول  )(ج)3.2.6نظر الفقرة أ( على األصل المحول السيطرة أبقت علىد يعتمد ما إذا كانت المنشأة ق           3.2.9
إلى طرف ثالث غير ذي عالقة وكان  في مجملهليه قدرة عملية على بيع األصل إكان لدى المحول  فإذاعلى بيع األصل. 

فإن المنشأة ال تكون  ،فية على التحويلضاإدون الحاجة إلى فرض قيود بو من جانب واحدقادراً على ممارسة تلك القدرة 
  .السيطرة أبقت علىتكون المنشأة قد  ،جميع الحاالت اآلخرىفي  أما .السيطرةعلى  أبقتقد 

  ثبات اإلإللغاء  المؤھلةالتحويالت 

ً مالي منشأة أصالً الحولت إذا          3.2.10 خدمة األصل المالي مقابل  في حقال وأبقت على في مجملهثبات اإلإللغاء  مؤھلفي تحويل  ا
 من غير المتوقعكان  فإذاأصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك.  ماإ أن تثبتيجب عليھا ه فإن ،تعابأ

إثبات التزام خدمة يتم  يجب أنه فإن ،أداء الخدمة عن-بشكل كاِف -المنشأة  أن تعوض استالمھاالتي سيتم  لألتعاب
تعويض الكثر من أن تكون أ استالمھاالتي سيتم  لألتعابكان من المتوقع  إذاو .الخدمةبتعھد البقيمته العادلة مقابل 

ساس أإثبات أصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذي يتم تحديده على يتم  يجب أنه فإن ،مقابل الخدمة يكافال
  .3.2.13تخصيص المبلغ الدفتري لألصل المالي األكبر وفقاً للفقرة 

نتج عن التحويل حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو ولكن  في مجملهلتحويل، إلغاء إثبات أصل مالي لإذا تم، نتيجة          3.2.11
 الجديد أو االلتزام المالي الجديد األصل المالي أن تثبتيجب على المنشأة ه فإن ،تحمل التزام مالي جديد أو التزام خدمة

 .ادلةالعأو التزام الخدمة بالقيمة 

   :فإن الفرق بين في مجمله،عند إلغاء إثبات أصل مالي          3.2.12

ً المبلغ الدفتري (    (أ)     بينفي تاريخ إلغاء اإلثبات) و ُمقاسا

 (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله)  الُمستلمالعوض     (ب) 

 والخسارة.أالربح  نضم يتم إثباته يجب أن

للفائدة  نقديةالتدفقات المنشأة ال تحولعندما  على سبيل المثال،كبر (أمن أصل مالي  جزءً يُعد حول إذا كان األصل المُ         3.2.13
يجب  هفإن في مجمله،حول مؤھالً إللغاء اإلثبات وكان الجزء المُ  )(أ)3.2.2نظر الفترة أ ،من أداة دين جزءً  والتي تُعد

إثباته والجزء الذي سيتم االستمرار في تخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي األكبر بين الجزء الذي يتم  أن
ه يجب أن يتم فإن ،ولھذا الغرض .في تاريخ التحويل الجزأين لھذينساس القيم العادلة النسبية أعلى  ،يتم إلغاء إثباته

  الفرق بين: أما .إثباته سيتم االستمرار فينه جزء أعلى  االبقاء عليهأصل الخدمة الذي تم  معالجة

ً المبلغ الدفتري (    (أ)     بينللجزء الذي تم إلغاء إثباته، والذي تم تخصيصه اإلثبات) إلغاء في تاريخ  ُمقاسا

ً منه أصل جديد تم الحصول عليه مط الجزء الذي تم إلغاء إثباته (بما في ذلك أي الُمستلم مقابلالعوض     (ب)  روحا
 أي التزام جديد تم تحمله).

  .والخسارةأالربح  ضمنإثباته يتم  يجب أنه فإن
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إثباته والجزء  سيتم االستمرار فيكبر بين الجزء الذي األمالي الألصل لمنشأة بتخصيص المبلغ الدفتري السابق العندما تقوم        3.2.14
دى إثباته. وعندما يكون ل سيتم االستمرار فيقيمة العادلة للجزء الذي قياس اليتم  يجب أن هفإن ،تم إلغاء إثباتهيالذي 

لمثل تلك خرى أمعامالت سوق  توجدإثباته أو سيتم االستمرار في جزاء مشابھة للجزء الذي أ لبيع سابقة ممارسةلمنشأة ا
سعار أو أندما ال توجد عروض فضل تقدير لقيمته العادلة. وعأ توفرسعار الحديثة للمعامالت الفعلية فإن األ األجزاء،

فضل تقدير للقيمة العادلة ھو يكون أ ،إثباتهسيتم االستمرار في للجزء الذي  العادلةالقيمة  لدعممعامالت سوق حديثة 
  تم إلغاء إثباته.يحول له مقابل الجزء الذي من المُ  الُمستلمالفرق بين القيمة العادلة لألصل المالي األكبر ككل والعوض 

  يالت غير المؤھلة إللغاء اإلثباتالتحو

ملكية األصل  مكافآتمخاطر و جميعأبقت على ما يقارب ألن المنشأة قد نظراً ثبات اإلإذا لم ينتج عن التحويل إلغاء         3.2.15
ً التزامتثبت  ويجب أن في مجملهحول في إثبات األصل المُ  أن تستمريجب على المنشأة ه فإن ،حولالمُ  ً مالي ا بل مقا ا

ي مصروف تم أحول وأي دخل من األصل المُ  أن تثبتيجب على المنشأة فإنه  ،وفي الفترات الالحقة .الُمستلمالعوض 
  .على االلتزام المالي تكبده

  حولةاألصول المُ االرتباط المستمر ب

السيطرة  تبقي علىو ،المالي األصل ملكية ومكافآت مخاطر جميعما يقارب  على باإلبقاء وال بتحويل، المنشأة تقم لم إذا          3.2.16
ا المستمر بقدرحول فإن المنشأة تستمر في إثبات األصل المُ  ،حولعلى األصل المُ  ه ارتباطھ اط  مدىن إ .ب المنشأة ارتب

  حول. على سبيل المثال:عرضة للتغيرات في قيمة األصل المُ تكون مُ عنده الذي  المدى وحول ھاألصل المُ ب المستمر

ھو المستمر يكون  ارتباط المنشأة مقدار فإن ،حولشكل ضمان األصل المُ المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ       (أ)  
مبلغ '( بردهالمنشأة  تُطالبن أالذي يمكن و الُمستلملمبلغ العوض  االقصى) الحد 2و (أ) مبلغ األصل 1(

 قل.أيھما أ)، 'الضمان

 مقدارفإن  ،حولاألصل المُ  على(أو كليھما)  ُمشتَرىأو  مكتوبشكل خيار لمستمر االمنشأة  ارتباطعندما يأخذ     (ب)  
 وبالرغم من ذلك،ه. ءشرا أن تعيدللمنشأة  يمكنالذي  الُمحول ھو مبلغ األصلالمستمر يكون المنشأة  ارتباط
 المستمرلمنشأة ا ارتباط مقدار يقتصر ،أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة على بيع مكتوبفي حالة خيار فإنه 
 ).3.2.13قل (انظر الفقرة ب أيھما أ ،ممارسة الخيار سعر وأحول القيمة العادلة لألصل المُ  على

فإن  الُمحول،األصل  علىمماثل  متطلبنقداً أو  يتم تسويتهشكل خيار المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ   (ج)   
كما  التي ال يتم تسويتھا نقداً  خياراتالالتي تنتج عن  ھاة نفسالطريقب المستمر يتم قياسهالمنشأة  مقدار ارتباط
 عاله.أ(ب) البند في  ھي موضحة

ً - تثبتفإن المنشأة  ارتباطھا المستمر به، دارــبمقل ــأة في إثبات أصــمنشالر ــعندما تستم        3.2.17 به.  المرتبطلتزام اال- أيضا
به على  المرتبطوااللتزام  الُمحوليتم قياس األصل ه فإن ،في ھذا المعيارردة الواالرغم من متطلبات القياس اآلخرى وب
صافي  ايكون فيھبطريقة  المرتبط بهالمنشأة. ويتم قياس االلتزام  أبقت عليھاساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي أ

  به:  المرتبطاللتزام لو الُمحولالمبلغ الدفتري لألصل 

حول بالتكلفة إذا كان يتم قياس األصل المُ  ،المنشأة بقت عليھاأالتي  االلتزاماتللحقوق و ستنفدةالمُ التكلفة ھو      (أ)   
 ، أو الُمستنفدة

ً مساويكون     (ب)   أنھا ساس أعلى  ھاقياسيتم المنشأة عندما  عليھا بقتأالتي  االلتزاماتللقيمة العادلة للحقوق و يا
  بالقيمة العادلة. الُمحولكان يتم قياس األصل  إذا قائمة بذاتھا،

 تثبت ويجب أن المستمر به ارتباطھا بمقدارحول إثبات أي دخل ناشئ عن األصل المُ  أن تستمر فييجب على المنشأة          3.2.18
  .به المرتبطعلى االلتزام  تكبدهأي مصروف يتم 

-به  المرتبطحول وااللتزام في القيمة العادلة لألصل المُ  ُمثبتةالتتم المحاسبة عن التغيرات  هفإن الالحق،لغرض القياس          3.2.19
  بينھما. يجوز أن يتم إجراء مقاصة وال ،5.7.1وفقاً للفقرة لكليھما  –بشكل ثابت 

عادة خيار إلعلى منشأة ال تبقيعندما  على سبيل المثال،من أصل مالي (-فقط - جزء بھو  المستمرمنشأة ال ارتباطإذا كان         3.2.20
 ومكافآتجميع مخاطر ما يقارب  اإلبقاء علىحصة متبقية ال ينتج عنھا  تبقي علىأو  ،حولشراء جزء من األصل المُ 

فإن المنشأة تقوم بتخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي بين ذلك  ،السيطرة)على المنشأة  تبقيالملكية وال 
ساس القيم العادلة أوذلك على  تُثبتهوالجزء الذي لم تعد  االرتباط، في إثباته بموجب استمرار الذي ستستمرالجزء 

  ما الفرق بين:أ. 3.2.14تنطبق متطلبات الفقرة  ،الجزأين في تاريخ التحويل. ولھذا الغرض لھذينالنسبية 

ً المبلغ الدفتري ( ) أ( ً  خصص للجزء الذي لم يعدفي تاريخ إلغاء اإلثبات) المُ  ُمقاسا  بينو مثبتا

ً  مقابل الجزء الذي لم يعد ُمستلمالالعوض  ) ب(   ،مثبتا

  .الربح أو الخسارة ضمن يتم إثباته يجب أنه فإن
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 لوسمفي ھذا المعيار الوارد به الخيار  المرتبطال ينطبق على االلتزام  هفإن الُمستنفدة،حول بالتكلفة إذا تم قياس األصل المُ          3.2.21
  دلة من خالل الربح والخسارة.نه بالقيمة العاأمالي على اللتزام اال

  جميع التحويالت 

زام  ه ال يجوز إجراء مقاصة بينفإن ُمحول،إثبات أصل  تم االستمرار فيإذا            3.2.22 رتبطاألصل وااللت ه الم ل .ب ه  ،وبالمث ال فإن
ه  المرتبطااللتزام على  تكبدهحول وأي مصروف تم بين أي دخل ناشئ عن األصل المُ  أن تجري مقاصةلمنشأة ل يجوز ب

 ).32من معيار المحاسبة الدولي  42(انظر الفقرة 

ً إذا قدم المحول ضمان        3.2.23 ُ رھني ا  فإن المحاسبة عن الضمان ،ليهإحول إلى المُ  دين أو حقوق ملكية)أدوات غير نقدي (مثل  ا
أو إعادة  الرھني حق في بيع الضماناله لديه ليإليه تعتمد على ما إذا كان المحول إحول من قبل المحول والمُ  الرھني
 الرھني ليه المحاسبة عن الضمانإحول ويجب على المحول والمُ  .قد تعثر في السدادوعلى ما إذا كان المحول  هرھن

  : كما يلي

ذاك ه،أو إعادة رھن الرھني حق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمانالليه إحول لمُ دى اإذا كان ل   (أ)      ه  حين يجب فإن
ول  ى المح دعل ل أصل  أن يعي الي (مث زه الم ة مرك ي قائم ك األصل ف ارتصنيف ذل ة  أدواتأو  ،ُمَع وق ملكي حق

 .عن األصول اآلخرى-إعادة شراء) بشكل منفصل  مبلغ مستحق التحصيل عنمرھونة أو 

ً إإذا باع المحول   (ب)    ً مرھونا ً التزاموت من البيع المتحصال أن يثبتيجب عليه ه فإن عنده،ليه ضمانا ً  ا بالقيمة  ُمقاسا
 .الرھني برد الضمان التزامهالعادلة مقابل 

يجب عليه ه فإن الرھني، استرداد الضمان في حقالالعقد ولم يعد له  شروط بموجبإذا تعثر المحول في السداد    (ج)   
ً نه أصل له أعلى  نيالرھ الضمان أن يثبتليه إحول ويجب على المُ  الرھني، إثبات الضمان أن يلغي –ُمقاسا

 الضمان برد التزامهإثبات  يلغيفإنه  ،الضمان ببيعبالفعل قام بالقيمة العادلة أو، إذا كان قد -بشكل أولي 
 .الرھني

على  الرھني الضمان في تسجيل أن يستمريجب على المحول فإنه  ،(ج)البند باستثناء ما ھو منصوص عليه في     (د)   
  نه أصل.أعلى  الرھني ليه إثبات الضمانإحول لمُ ل  يجوزوال ،نه أصل لهأ

  
  
   إلغاء إثبات االلتزامات المالية 3.3
  
جزء من التزام مالي) من قائمة مركزھا المالي عندما، وفقط عندما، يتم المالي (أو اللتزام اال أن تزيليجب على المنشأة             3.3.1

  .ينقضيأو  إلغاؤه يتمالمحدد في العقد أو  االلتزام سدادأي عندما يتم —طفاؤهإ

- لى حد كبيرإ–تختلف شروطھا دوات دين ألبين مقترض ومقرض حالي التي تتم  الُمبادلةالمحاسبة عن تتم  يجب أن           3.3.2
 الجوھريديل تعاليجب المحاسبة عن  هفإن ،وبالمثل .مالي جديد اللتزامطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات ا انھأعلى 

طفاء لاللتزام المالي إنه أم ال) على أمالية للمدين  ضائقةإلى  يُعزىأو جزء منه (سواء كان  قائمالتزام مالي  في شروط
 .األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد

طفاؤه أو تحويله إلى طرف إي) يتم جزء من التزام مالالمالي (أو الاللتزام لإثبات الفرق بين المبلغ الدفتري يتم  يجب أن            3.3.3
الربح أو  ضمن تحملھا،بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلھا أو التزامات يتم  ،آخر والعوض المدفوع

  .الخسارة

المالي بين  يجب على المنشأة تخصيص المبلغ الدفتري السابق لاللتزامه فإن ،منشأة شراء جزء من التزام ماليالعادت أإذا            3.3.4
 الجزأين لھذينالقيم العادلة النسبية  لىإباالستناد إثباته وذلك الجزء الذي يتم إلغاء إثباته سيتم االستمرار في الجزء الذي 

العوض إثباته و(ب)  ىالملغخصص للجزء الفرق بين (أ) المبلغ الدفتري المُ  يتم إثبات ويجب أن .في تاريخ إعادة الشراء
الربح  ضمنإثباته،  ىالملغمقابل الجزء  تحملھا،يتم  التزاماتنقدية يتم تحويلھا أو  أصول غيرأي ذلك بما في  ،المدفوع

  والخسارة. أ
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  التصنيف  4الفصل 
  
   تصنيف األصول المالية 4.1
  
ً -ھا قياس على أنھا يتماألصول المالية  أن تصنفيجب على المنشأة ه فإن ،4.1.5الفقرة  تنطبقلم  مالم    4.1.1 بالتكلفة –الحقا

ساس كل أعلى  ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الُمستنفدة،
  من:

 عمال المنشأة إلدارة األصول المالية أنموذج (أ)     

 التعاقدي لألصل المالي. التدفق النقديخصائص (ب)   

  :التاليينإذا تم استيفاء كل من الشرطين  الُمستنفدةمالي بالتكلفة الصل األ يتم قياس أنيجب       4.1.2

 .تعاقديةالنقدية التدفقات ال لتحصيل المالية االحتفاظ باألصولھو عمال ھدفه أضمن نموذج  المالي األصلب (أ)     يُحتفظ

 من المبلغ األصليدفعات -فقط - تُعدتدفقات نقدية  ،ةفي تواريخ محدد ،التعاقدية لألصل المالي الشروط (ب)   ينشأ عن
 .القائم المبلغ األصليوالفائدة على 

  .كيفية تطبيق ھذه الشروط بشأنرشادات إ 4.1.26ب-4.1.1تقدم الفقرات ب

  :التاليينشرطين ال من كل تم استيفاءمالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا الصل األقياس يتم  يجب أن    أ4.1.2

صول األتعاقدية وبيع النقدية التدفقات التحصيل من خالل عمال يتم تحقيق ھدفه أاألصل المالي ضمن نموذج ب (أ)    يُحتفظ
 .ماليةال

من المبلغ األصلي دفعات -فقط - تُعدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية لألصل المالي الشروط (ب)   ينشأ عن
 القائم. المبلغ األصلي لىعوالفائدة 

  .كيفية تطبيق ھذه الشروط بشأن اترشادإ 4.1.26ب-4.1.1تقدم الفقرات ب

  أ(ب):4.1.2(ب) و4.1.2 تينلغرض تطبيق الفقر      4.1.3

 ةضافيإ ترشاداإب 4.1.7وتقدم الفقرة ب .األوليھو القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات  (أ)     يكون المبلغ األصلي
 .المبلغ األصليحول معنى 

القائم  األصليمبلغ الب المرتبطة يةمخاطر االئتمانالمقابل و ،تتكون الفائدة من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود(ب)   
ھامش الربح. وتقدم باإلضافة إلى  ،خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية اآلخرى والتكاليف

بما في ذلك معنى القيمة الزمنية  ،حول معنى الفائدة ةضافيإ اترشادإھـ 4.1.9ب-أ4.1.9بأ و4.1.7بالفقرات 
  .للنقود

رة الصل األقياس  يتم يجب أن      4.1.4 ا للفق ة الُمستنفدة وفق تم قياسه بالتكلف مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم ي
دخ 4.1.2 ن خالل ال ة م ة العادل املأو بالقيم ر ل الش رة  اآلخ ا للفق ك،أ. 4.1.2وفق ن ذل الرغم م أة  وب ن للمنش وميمك  أن تق

ة أدواتستثمارات معينة في ال األولي ثباتاإلعند  ال رجعه فيهباختيار  ان س– حقوق ملكي ك قياسھايتم خالف ك بالقيمة  ذل
ة  -العادلة من خالل الربح أو الخسارة ة في القيمة العادل رات الالحق دخل الشامل اآلخر ضمنلعرض التغي رة  ال (انظر الفق

5.7.5-5.7.6.( 

  أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  وسمخيار 

ُ مالي أصالُ - فيه رجعة البشكل  – ِسمأن ت األولي،عند اإلثبات  ،يمكن للمنشأةفإنه  ،4.1.4- 4.1.1الفقرات  وبالرغم من     4.1.5 على  ا
قياس ال اتساقعدم -جوھري بشكل - يقلصأو  يزيللعادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك بالقيمة ا يُقاسأنه 
قياس األصول أو االلتزامات أو  عنالذي ينشأ خالف ذلك ) و'محاسبي تماثلعدم 'نه أعلى -حيانا أ-ليه إثبات (يشار اإلأو 

  ).4.1.32ب-4.1.29لفقرات بسس مختلفة (انظر اأإثبات المكاسب والخسائر منھا على 
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  تصنيف االلتزامات المالية 4.2
  
  ما يلي:بالتكلفة الُمستنفدة، باستثناء -الحقا -نھا يتم قياسھا أجميع االلتزامات المالية على  أن تصنفيجب على المنشأة     4.2.1

بما في ذلك  ،مثل ھذه االلتزامات يتم قياس . يجب أنااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(أ)   
 بالقيمة العادلة.-الحقا  ،التي ھي التزامات المشتقات

. االرتباط المستمر منھج ينطبقإللغاء اإلثبات أو عندما  أصل ماليتحويل  يتأھلااللتزامات المالية التي تنشأ عندما ال (ب)  
 .االلتزامات المالية تلكعلى قياس مثل  3.2.17و 3.2.15تنطبق الفقرتان 

أن (ب))  أو (أ)4.2.1الفقرة  تنطبق(مالم  ذلك العقدصدر مثل يجب على مُ  األولي،. بعد اإلثبات عقود الضمان المالي(ج)   
 :بأيھما أكبر من–الحقا -يقيسه 

 وأ 5.5الخسارة الذي يتم تحديده وفقا للقسم  مخصصمبلغ )  1(

ً  حينما مطروحا منه،) 5.1.1نظر الفقرة أ( بشكل أولي– المبلغ الذي تم إثباته) 2( لدخل ل الُمجمعمبلغ ال ،يكون مناسبا
 .   15تم إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي ي الذي

الفقرة  تنطبقاالرتباط (مالم ذلك صدر مثل على مُ يجب قل من سعر السوق. أفائدة  بمعدلاالرتباطات بتقديم قرض  ) د(
 :من أكبر يھماأب-الحقا - يسهأن يق(أ)) 4.2.1

 و أ 5.5الخسارة الذي يتم تحديده وفقا للقسم  مخصصمبلغ )  1(

لدخل ل الُمجمع مبلغال ،يكون مناسبا حينما ،) مطروحا منه5.1.1نظر الفقرة أ( بشكل أولي–المبلغ الذي تم إثباته ) 2(
 .15الذي يتم إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي 

ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير  المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال تم إثباته من قبلالعوض المحتمل الذي (ھـ)  
الربح أو  ضمنقياس مثل ھذا العوض المحتمل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات -الحقا -. يجب أن يتم 3المالي 

 الخسارة.

  ادلة من خالل الربح أو الخسارةالتزام مالي بالقيمة الع وسمخيار 
  

ً التزام- ال رجعه فيهبشكل - سمأن ت األولي،عند اإلثبات  ،يمكن للمنشأة      4.2.2 ً مالي ا ى  ا ه أعل ة من خالل ين تم قياسه بالقيمة العادل
ً الربح أو الخسارة عندما  ذلك معلومات ماأو عند ،4.3.5الفقرة بموجب  يكون ذلك مسموحا ام ب ر أ ينتج عن القي ة،كث  مالءم

  :أنه ما بسببإ

) 'محاسبي تماثلعدم 'نه أعلى -أحيانا –ليه إثبات (يشار اإلقياس أو ال اتساقعدم -جوھري بشكل - يقلصأو  (أ)    يزيل
سس مختلفة أينشأ خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منھا على والذي كان س

 ), أو  4.1.32ب-4.1.29الفقرات ب (أنظر

ساس أعلى  أدائھا األصول المالية وااللتزامات المالية ويتم تقويممن من االلتزامات المالية أو  ةمجموع ةدارإتتم (ب)  
 بشأنمعلومات التقديم  -داخليا -يتم و ،الموثقة يةستراتيجية االستثماراالوفقا إلدارة المخاطر أو و ،عادلةالقيمة ال

 24في معيار المحاسبة الدولي  ُمعرف(كما ھو  المنشأة دارةإساس إلى كبار موظفي ألا المجموعة على ذلك
نظر الفقرات ادارة المنشأة والرئيس التنفيذي (إمجلس  ،), على سبيل المثال"العالقة ذي عن الطرففصاحات اإل"
 ).4.1.36.ب-.4.1.33ب

  

  الُمْدَمٌجةالمشتقات  4.3
  
تق      4.3.1 ون يھ ةالُمْدَمٌج ةالمش من ل مك تلط يتض د مخ اً أعق يفيض رمض تق اً غي أن —مش ا ب ع تأثيرھ ب  م ض تتقل ن بع م

ألداة  ة ل دفقات النقدي هالت ة الُمجمع ابه بطريق ذاتھا تش ة ب تقة القائم بب تت .المش تقةس ة المش ي  الُمْدَمٌج ن ف ض م بع
ة أو جميع دفقات النقدي االت ي و ھ ك بالت الف ذل يُتطلبخ ان س د  ك ب العق اً تم أن يبموج ديلھا وفق ت،تع دة ثاب دل فائ أو  لمع

ة عر أداة مالي لعة ،س عر س ة ،أو س ة اجنبي رف عمل عر ص ي ألأو  ،أو س رقم القياس دالتال عار أو مع نيف  ،س أو تص
ان ان يائتم ر ائتم ر  ي،أو مؤش رآأو متغي ر ،خ ة أ ةطيش ي حال ه ف ر الن ر غي الي المتغي ر أم ك المتغي ون ذل ً ال يك ا  مرتبط

د.  ي العق رف ف د تُ ال وبط تقالع ة ةمش ون مرتبط ي تك ةب الت دي أداة مالي ن تعاق ن يمك ً ولك تقل - اتحويلھ ا كل مس ن -بش ع
  .منفصلةأداة مالية  اولكنھ ة،ُمْدَمجٌ  ةمشتق ،طرف مقابل مختلف اأو لھ داة،تلك األ

  مضيفةأصول مالية مع عقود مختلطة 

ً  يتضمنمختلط العقد الإذا كان       4.3.2 عھو أصل  مضيفا ار،  يق ذا المعي ى المنشأة ه فإنضمن نطاق ھ قيجب عل ات  أن تطب المتطلب
  .على العقد المختلط بكامله 4.1.5-4.1.1في الفقرات  الواردة
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  العقود المختلطة اآلخرى 

ً مختلط يتضمن العقد الإذا كان      4.3.3 عن  ُمْدَمٌجةال المشتقة يتم فصل يجب أنه فإن ،نطاق ھذا المعيار ال يقع ضمنأصل  ھو مضيفا
  وفقط إذا: ،بموجب ھذا المعيار إذا ةنھا مشتقأالمحاسبة عنھا على أن يتم و المضيف

 لمضيفلالخصائص االقتصادية ب-بشكل وثيق – ھا مرتبطةومخاطر ُمْدَمٌجة ةمشتقللم تكن الخصائص االقتصادية  ) أ(
 ؛ )4.3.8و ب 4.3.5نظر الفقرتان بأ( هومخاطر

  ؛الُمْدَمٌجة ةالمشتق شروطلھا نفس  أداة منفصلةٌ  ةتعريف المشتق ستستوفيكانت  ) ب(

ال  هنأالربح أو الخسارة (أي  ضمنالعادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة  القيمةالمختلط بلم يتم قياس العقد (ج)    
  في التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة). ة التي يتم دمجھايتم فصل المشتق

ھذا المعيار ما إذا كان  وال يتناول. ةالمناسب للمعاييروفقاً  المضيفيجب المحاسبة عن العقد  هفإن ،ُمْدَمٌجة ةإذا تم فصل مشتق     4.3.4
  .في قائمة المركز المالي-بشكل منفصل - الُمْدَمٌجة ةعرض المشتقيتم  يجب أن

ن      4.3.5 الرغم م رتين  وب ان إذا ،4.3.4و 4.3.3الفق د ال ك منعق د يتض ن أو ةً واح ر م تقاتال أكث ة مش يف الُمْدَمٌج  والمض
و ل  ھ منأص ع ض ار ال يق ذا المعي اق ھ أة ه فإن ،نط ن للمنش ميمك ى  أن تس ه عل تلط بأكمل د المخ ة أالعق ه بالقيم ن

  :إذا إالالعادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ة التي  من- جوھريل بشك-ال تعدل  الُمْدَمٌجة )المشتقات( ةالمشتق(أ)     كانت  دفقات النقدي ك بالت ة سخالف ذل تكون مطلوب
 أو ؛بموجب العقد

ً بقليل من  (ب)   كان  ه يُحظرنأ في الحسبان، مشابھةمختلطة أداة  أخذ-ألول مرة -يتم  عندما ه،أو بدون ،تحليلالواضحا
ً المثل خيار  ،الُمْدَمٌجة(المشتقات)  ةفصل المشتق يدفع القرض مقدماً  يسمح لحامله بأن في قرض الُمدمجدفع مقدما

 تكلفته الُمستنفدة.ما يقارب –-مقابل 

ىولكنھا  مضيفھا،عن  ُمْدَمٌجة ةفصل مشتقأن تطالبة بموجب ھذا المعيار بمنشأة مُ الإذا كانت       4.3.6 ادرة عل ر ق  ةقياس المشتق غي
ة د اقتنا-بشكل منفصل - الُمْدَمٌج اسواء عن رة  ئھ ة فت ي نھاي ر الأو ف الي التقري ةالم ا ه فإن ،الحق د  أن تسميجب عليھ العق

 .نه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأالمختلط بكامله على 

ت        4.3.7 أة الإذا كان ىمنش ادرة عل ر ق تق غي ة لمش ة العادل اس القيم ة ةقي اد– ُمْدَمٌج ن االعتم ة يمك ى - اعليھ بطريق اس أعل س
روطھ احكامھأ إن ا،وش تق ف ة للمش ة العادل ة ةالقيم ون  الُمْدَمٌج ة تك تلط والقيم د المخ ة للعق ة العادل ين القيم رق ب ي الف ھ

ة  يفالعادل أة  وإذا. للمض ت المنش ىكان ادرة عل ر ق تق غي ة للمش ة العادل اس القيم ة ةقي تخدام الُمْدَمٌج ة باس ذه الطريق  ،ھ
  يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.نه بالقأالعقد المختلط على  وسمويتم  6 .4.3الفقرة  تنطبق

  

  إعادة التصنيف 4.4
  
ر نموذج العندما، وفقط عندما، تقوم       4.4.1 ةأمنشأة بتغيي ا إلدارة األصول المالي ا ه فإن ،عمالھ ديجب عليھ ع  أن تعي تصنيف جمي

رات  اً للفق أثرة وفق ة المت ول المالي رات أ .4.1.4-4.1.1األص ر الفق -5.6.1وب 4.4.3ب-4.4.1وب ،5.6.7-5.6.1نظ
  .إعادة تصنيف األصول المالية بشأن إلرشادات إضافية. 5.6.2ب

  .تصنيف أي التزام مالي أن تعيدلمنشأة ل ال يجوز      4.4.2

   :4.4.2-4.4.1في الظروف إعادة تصنيف ألغراض الفقرات  التاليةالتغيرات  ال تُعد       4.4.3

ثم أصبحت غير  ،أو تحوط صافي استثمار تحوط تدفق نقدي موسومة وفعالة في أداة تحوط -ابقفي الس – يُعد بند كان(أ)    
 على ھذا النحو؛  مؤھلة

  ؛في تحوط تدفق نقدي أو تحوط صافي استثمار موسومة وفعالة بند يصبح أداة تحوط(ب)   

  .6.7تغييرات في القياس وفقاً للقسم (ج)   ال
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  القياس 5الفصل 
  
  األولياس القي 5.1
  
تثناء       5.1.1 اريينباس دينين التج ى الم تحقة عل الغ المس رة  المب اق الفق من نط ع ض ي تق ه  ،5.1.3الت ى فإن ب عل يج

أة ات  ،المنش د اإلثب ي،عن يس األول ل األ أن تق الي أو الص زام االم دا أو اللت ة زائ ه العادل الي بقيمت ه،م ا من  مطروح
يس الي ل زام م الي أو الت ل م ة أص ي حال اليف  ف ارة، تك ربح أو الخس الل ال ن خ ة م ة العادل ةبالقيم ن  المعامل ي يمك الت

  مالي.اللتزام االمالي أو الصل األصدار إإلى اقتناء أو -بشكل مباشر –عزوھا 

ه فإن ،المعاملة سعرتختلف عن  عند اإلثبات األولي، ،مالياللتزام االمالي أو الألصل لإذا كانت القيمة العادلة  بالرغم من ذلك،    أ5.1.1
 أ.5.1.2الفقرة ب أن تطبقيجب على المنشأة 

–األصل  ه يتم إثباتفإن ،بالتكلفة الُمستنفدة -الحقاً -تاريخ التسوية ألصل يتم قياسه  على أساس محاسبةالمنشاة العندما تستخدم       5.1.2
  ).3.1.6ب-3.1.3نظر الفقرات بأ( المتاجرةبقيمته العادلة في تاريخ  -بشكل أولي 

المبالغ المستحقة على  األولي، أن تقيسعند اإلثبات  ،يجب على المنشأةفإنه  ،5.1.1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم     5.1.3
تنطوي المبالغ المستحقة  لمذلك إذا ) 15في المعيار الدولي للتقرير المالي  ُمعرف(كما ھو  تھممعامل المدينين التجاريين بسعر

وفقاً (أو عندما تطبق المنشأة وسيلة عملية 15وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  تمويل مھم دينين التجاريين على مكونمن الم
  ).15لمعيار الدولي للتقرير المالي من ا 63للفقرة 

  
  ألصول المالية الالحق لقياس ال 5.2
  
  :بما يلي 4.1.5- 4.1.1مالي وفقاً للفقرات الصل األ أن تقيسعلى المنشأة  يجب اإلثبات األولي،بعد       5.2.1

 ؛ أوالتكلفة الُمستنفدة(أ)     

 أو ؛القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(ب)   

  .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(ج)   

ة الُمستنفدة على األص 5.5في القسم  الواردةمتطلبات الھبوط  أن تطبقيجب على المنشأة       5.2.2 ول المالية التي يتم قياسھا بالتكلف
  أ.4.1.2وعلى األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  4.1.2وفقاٍ للفقرة 

أة       5.2.3 ى المنش ب عل قيج ات  أن تطب بةالمتطلب ن محاس وط  ع واردةالتح رات  ال ي الفق ت  6.5.14-6.5.8ف (وإذا كان
ة رات ، منطبق دولي  94-89الفق بة ال ار المحاس ن معي بة لل 39م ن محاس ة ع ة العادل وط القيم وطلتح ن  تح ة م محفظ
  1.ُمتحوط لهنه بند أعلى  وسمهيتم الذي  ماليالصل األالفائدة) على  معدلمخاطر 

  

  

  اللتزامات المالية الالحق لقياس ال 5.3
  
 .4.2.2- 4.2.1 للفقراتمالي وفقاً اللتزام اال أن تقيسيجب على المنشأة ولي، األبعد اإلثبات       5.3.1

أة       5.3.2 ى المنش قيجب عل ات  أن تطب بةالمتطلب واردةالتحوط  عن محاس رات  ال ي الفق ة ، إذا(و 6.5.14-6.5.8ف ت منطبق  ،كان
رات  دولي  94-89الفق بة ال ار المحاس ن معي بةلل 39م ن محاس ة ا ع وط القيم اطر تح ن مخ ة م وط محفظ ة لتح دللعادل  مع

  .له ُمتحوطنه بند أعلى  الذي يتم وسمهمالي اللتزام االالفائدة) على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً للفقرة  1 في معيار المحاسبة الدولي  الواردةالتحوط  عن محاسبةالي تطبيق متطلبات االستمرار ف ،نه سياستھا المحاسبيةأعلى  أن تختار،فإنه يمكن للمنشأة  ،7.2.21وفقا

 عن محاسبةللفي ھذا المعيار إلى متطلبات معينة الواردة شارات فإن اإل ،المنشأة بھذا الخيار قامت إذامن ھذا المعيار. و 6في الفصل  الواردةبدالً من المتطلبات  39
  .39في معيار المحاسبة الدولي  الواردةالتحوط عن محاسبة لل ذات الصلة متطلباتالالمنشأة  تطبقوبدالً من ذلك  .ذات صلةال تكون  6تحوط في الفصل ال

  

  

  قياس التكلفة الُمستنفدة  5.4
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  األصول المالية

  
  طريقة الفائدة الفعلية

يتم  ). ويجب أن5.4.7ب-5.4.1حق أ والفقرات بالمل أنظر( طريقة الفائدة الفعلية باستخداميراد الفائدة إحساب يتم  يجب أن     5.4.1
  باستثناء: جمالي المبلغ الدفتري ألصل ماليإعلى  معدل الفائدة الفعليةبتطبيق  حسابه

ةل .ذات المستوى االئتماني الھابط الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية األصول(أ)     ى المنشأة  ،تلك األصول المالي يجب عل
  .األوليمنذ اإلثبات  الُمستنفدة لألصل الماليعلى التكلفة  ةاالئتماني بالمخاطرالمعدل  دة الفعليةمعدل الفائ أن تطبق

–الحقا - أصبحتولكن  ذات مستوى ائتماني ھابط، ُمْستَْحَدثة أو مشتراة ماليةً  أصوالً ال تُعد األصول المالية التي (ب)  
 معدل الفائدة الفعلية أن تطبقيجب على المنشأة  ،المالية تلك األصولل. ذات مستوى ائتماني ھابطأصوالً ماليةً 

  على التكلفة الُمستنفدة لألصل المالي في فترات التقرير الالحقة.

يراد الفائدة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية على التكلفة الُمستنفدة ألصل إفي فترة تقرير، بحساب  ،التي تقوم ،يحب على المنشأة     5.4.2
ً للفقرة مالي وفق على  معدل الفائدة الفعليةيراد الفائدة بتطبيق إفي فترات التقرير الالحقة، بحساب  ،ن تقومأ ،(ب)5.4.1ا

 ذا مستوى ائتماني ھابطاألصل المالي  لم يعدعلى األداة المالية بحيث  يةمخاطر االئتمانالجمالي المبلغ الدفتري إذا تحسنت إ
ن ي(ب) (مثل تحس5.4.1في الفقرة  الواردةم تطبيق المتطلبات أن تبحدث يقع بعد  -  موضوعيبشكل –ن يربط التحس وأمكن

  في التصنيف االئتماني للمقترض).

  تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

التفاوض أو  تعديلھا وال ينتج عن إعادة بخالف ذلك أو ،التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي بشأنتم إعادة التفاوض تعندما       5.4.3
المبلغ الدفتري لألصل إجمالي حساب  أن تعيديجب على المنشأة فإنه  ،ھذا المعيارلالتعديل إلغاء إثبات ذلك األصل المالي وفقاً 

المبلغ الدفتري لألصل المالي على إجمالي إعادة حساب تتم  . يجب أنمكسب أو خسارة تعديليجب عليھا أن تثبت المالي و
بمعدل الفائدة التي يتم خصمھا وتعديلھا تم  وأ ابشأنھ التفاوض إعادة تّمتالتي  التعاقدية ة للتدفقات النقديةنه القيمة الحاليأ

ذات  الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية ألصولل ةاالئتماني بالمخاطر الُمعدل الفعلية الفائدة معدلاألصلي لألصل المالي (أو  الفعلية
ً  الُمنقح معدل الفائدة الفعليةيكون منطبقاً،  حينماأو،  )المستوى االئتماني الھابط أي تكاليف وتعدل . 6.5.10وفقاً للفقرة  محسوبا

  صل المالي المعدل.لألالمتبقي  األجلعلى مدى  استنفادھايتم والمبلغ الدفتري لألصل المالي المعدل  تكبدھاتعاب يتم أأو 

  الشطب

لدى المنشأة توقعات  ال يكون عندماالمبلغ الدفتري ألصل مالي إجمالي  بتخفيض - كل مباشربش–أن تقوم يجب على المنشأة      5.4.4
  .)(ص)3.2.16نظر الفقرة بأويشكل الشطب حدث إلغاء إثبات ( .أو جزء منه في مجملهمالي الصل األمعقولة باسترداد 

  

  الھبوط  5.5
  

  المتوقعة يةخسائر االئتمانالإثبات 
  

  عام مدخل

ل  خسارة مخصص أن تثبتيجب على المنشأة       5.5.1 ةمقاب ة المتوقع اليالصل األمن  الخسائر االئتماني ذي م اً  ال تم قياسه وفق ي
د أصلمن أو  مستحق التحصيل،يجار إ من مبلغأو  ،أ4.1.2أو  4.1.2 تينللفقر اط من أو  عق د ضمان ومن قرض بارتب عق
  (د).4.2.1(ج) أو 4.2.1 وأ ،(ز)2.1مة وفقاً للفقرات تنطبق عليھا متطلبات الھبوط في القيوالتي  ،مالي

التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من  المالية خسارة لألصول مخصصثبات وقياس إلمتطلبات الھبوط  أن تطبقيجب على المنشأة      5.5.2
الدخل الشامل  ضمنالخسارة  صمخص يتم إثبات يجب أن وبالرغم من ذلك،أ.  4.1.2خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة 

  .المبلغ الدفتري لألصل المالي في قائمة المركز المالي من يقلص وال يجوز أناآلخر 

مالية الألداة لالخسارة  مخصص أن تقيس ،في كل تاريخ تقرير ،يجب على المنشأة ،5.5.16- 5.5.13مع مراعاة الفقرات      5.5.3
–األداة المالية قد زادت تلك على  يةمخاطر االئتمانالإذا كانت  عمرال على مدىلمتوقعة لخسائر االئتمانية االـ  مساوٍ بمبلغ 

 .األوليمنذ اإلثبات -بشكل جوھري 
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لھا  يوجدلجميع األدوات المالية التي  العمر مدى علىمتطلبات الھبوط ھو إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة  من ھدفالن إ     5.5.4
خذ في مع األ –ساس فردي أو جماعي أعلى  تقويمھاسواء تم  – األوليمنذ اإلثبات  يةمخاطر االئتمانال كبيرة في اتزياد

  .تكون تطلعية للمستقبلبما في ذلك تلك التي  المعقولة والمؤيدة،الحسبان جميع المعلومات 

رات       5.5.5 اة الفق ع مراع ن  إذا ،5.5.16-5.5.13م م تك اطر االئتمانالل ةمخ ي  ي د زادت ف ة ق ى أداة مالي ر عل اريخ التقري بشكل –ت
لخسائر الـ الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ مساو  مخصص أن تقيسيجب على المنشأة فإنه  األولي،منذ اإلثبات -جوھري 

  .شھراً 12على مدى االئتمانية المتوقعة 

روض برتباطات لال       5.5.6 ود ولق اليالضمان العق قو ،م وط ألغراض تطبي ات الھب ه  ،متطلب ذي تصبح في اريخ ال ار الت يجب اعتب
  .األوليتاريخ اإلثبات  ھو فيه ةال رجعالمنشأة طرفاً في ارتباط 

في  ھاعمر مدى علىلخسائر االئتمانية المتوقعة لالخسارة ألداة مالية بمبلغ مساو  مخصصمنشأة قد قامت بقياس الإذا كانت       5.5.7
 أن تقيسيجب على المنشأة ه فإن ،لم تعد مستوفاة 5.5.3ن الفقرة أولكنھا قررت في تاريخ التقرير الحالي  ،فترة التقرير السابقة

  تاريخ التقرير الحالي. منشھراً 12على مدى لخسائر االئتمانية المتوقعة لالخسارة بمبلغ مساو  مخصص

وط، ، على أنهالربح أو الخسارة ضمنن تثبت أيجب على المنشأة       5.5.8 ارة الھب ً مبلغ مكسب أو خس ً مساو ا ائر يا ة االئتمان للخس (أو ي
ائر)  عكس ذي يًتطلب الخس ديل ال غ مخصصلتع ى المبل ر إل اريخ التقري ي ت ارة ف تم  الخس ذي يُتطلب أن ي ذا ال ا لھ ه وفق إثبات

  المعيار. 

   يةمخاطر االئتمانالتحديد الزيادات الكبيرة في 
جوھري بشكل -على أداة مالية قد زادت  يةمخاطر االئتمانالما إذا كانت  أن تقوم بتقويم المنشأةيجب على  ،في كل تاريخ تقرير      5.5.9

على مدى  الواقعة في السداد التغير في مخاطر التعثر أن تستخدميجب على المنشأة  ،. وعند القيام بالتقويماألوليمنذ اإلثبات -
أن يجب على المنشأة  ،ذلك التقويم إلجراءو .تغير في مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعةالعمر المتوقع لألداة المالية بدالً من ال

الواقعة على األداة المالية كما ھي في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد الواقعة على  في السداد مخاطر التعثر تقارن
بدون تكلفة أو جھد  متاحةال والمؤيدة المعقولةالمعلومات  الحسباني فوأن تأخذ  األوليفي تاريخ اإلثبات كما ھي األداة المالية 
  .األوليمنذ اإلثبات  يةمخاطر االئتمانالكبيرة في  اتزياد على تُعد مؤشراً التي  ،ال مبرر لھما

ن أ تم تحديدإذا  وليألا منذ اإلثبات-بشكل جوھري – تزدادعلى أداة مالية لم  يةمخاطر االئتمانالن أ أن تفترضيمكن للمنشأة    5.5.10
  .)5.5.24ب-5.5.22الفقرات ب أنظرفي تاريخ التقرير ( منخفضةمخاطر ائتمانية  لديھااألداة المالية 

- فحسب- أن تعتمدلمنشأة ل يمكنال فإنه  ،دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھماب ومؤيدة معقولة للمستقبل تطلُّعيةمعلومات  تيحتأإذا     5.5.11
ات م-جوھري  بشكل–قد زادت  يةمخاطر االئتمانالعند تحديد ما إذا كانت عن تجاوز موعد االستحقاق  تعلى معلوما ذ اإلثب ن

(سواء  من وضع تجاوز موعد االستحقاقكثر أ للمستقبل تتسم بأنھا تطلعية معلومات ما ال تًتاحعند وبالرغم من ذلك، .األولي
د  منفردساس أعلى  اأو جماعي) بدون تكلفة أو جھ رر لھم ه  ،ال مب أة فإن  موعد تجاوز عن معلومات أن تستخدميمكن للمنش

ة الوبغض النظر عن  األولي.منذ اإلثبات  يةمخاطر االئتماناللتحديد ما إذا كان ھناك زيادات كبيرة في  االستحقاق ي طريق الت
م ال بھا راض يمكف ية،مخاطر االئتماناللزيادات الكبيرة في امنشأة تُقَوِّ اك افت أن ھن ةمخاطر االئتمانالن دحضه ب ى  ي صل األعل
اً.  30الدفعات التعاقدية موعد استحقاقھا بما يزيد عن  تتجاوزعندما  األولينذ اإلثبات م -جوھري بشكل -مالي قد زادت ال يوم

أة معلومات  دى المنش ةوتستطيع المنشأة دحض ھذا االفتراض إذا كان ل دة معقول ة أ وتكون متاحة ومؤي دون تكلف د ال بب و جھ
ة  األوليمنذ اإلثبات  -بشكل جوھري – تزدادلم  يةمخاطر االئتمانالن أعلى  تدلل ،مبرر لھما دفعات التعاقدي حتى ولو كانت ال
رة في أمنشأة ال تحدديوماً. وعندما  30موعد استحقاقھا بما يزيد عن  تتجاوز ةمخاطر االئتمانالنه كان ھناك زيادات كبي ل  ي قب

ً  30ت التعاقدية موعد استحقاقھا بما يزيد عن الدفعا تتجاوزن أ   فإن االفتراض الممكن دحضه ال ينطبق. ،يوما

  األصول المالية المعدلة

يجب ه وتم تعديلھا ولم يتم إلغاء إثبات األصل المالي فإنأ بشأنھاإذا كانت التدفقات النقدية من أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض    5.5.12
  بمقارنة: 5.5.3لألداة مالية وفقاً للفقرة  يةمخاطر االئتمانالزيادة كبيرة في  ھناكتقويم ما إذا كانت م بأن تقوعلى المنشأة 

 ؛ التعاقدية المعدلة) الشروط باالستناد إلىفي تاريخ التقرير ( الواقعةمخاطر التعثر في السداد (أ)    

  ).غير المعدلةالتعاقدية األصلية  الشروط االستناد إلى(ب األوليعند اإلثبات  الواقعةمخاطر التعثر في السداد (ب)  

  ذات المستوى االئتماني الھابط الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية األصول

في  الُمجمعةالتغيرات –فقط -أن تثبت يجب على المنشأة في تاريخ التقرير فإنه  ،5.5.5و  ،5.5.3بالرغم من الفقرتين    5.5.13
 أو المشتراة المالية ألصوللخسارة  مخصصنھا على أ األولي اإلثباتمنذ  عمرال مدى علىنية المتوقعة الخسائر االئتما

 .ذات المستوى االئتماني الھابط الُمْستَْحَدثة
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 مدى على الربح أو الخسارة مبلغ التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة أن تثبت ضمن يجب على المنشأة ،في كل تاريخ تقرير    5.5.14
 على المتوقعة في الخسائر االئتمانية اإليجابيةالتغيرات  أن تثبتويجب على المنشأة  .ھبوطالمكسب أو خسارة  على أنه العمر
قل من مبلغ الخسائر أ العمر مدى على حتى ولو كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة ،مكسب الھبوط على أنھا العمر مدى

  .األوليعند اإلثبات  الُمقدرةلتدفقات النقدية تم تضمينھا في ا ة التياالئتمانية المتوقع

يجار اإل مبالغالعقد و أصولو المدينين التجاريين، منللمبالغ المستحقة التحصيل مبسط  مدخل
     المستحقة التحصيل

ة لمبلغ مساِو الخسارة ب مخصص-دائماً - أن تقيسيجب على المنشأة  ،5.5.5و 5.5.3بالرغم من الفقرتين    15. 5.5 لخسائر االئتماني
  :لما يلي العمر مدى علىالمتوقعة 

نطاق المعيار الدولي  ضمنأو أصول العقد التي تنتج عن معامالت تقع  (أ)   المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين
 والتي: ،15للتقرير المالي 

سنة أو أقل) وفقا مدة لعقود التي ھي لا على عمليةوسيلة تطبق المنشأة  ماتمويل مھم (أو عند مكون تتضمنال )   1(
 أو؛ 15للمعيار الدولي للتقرير المالي 

على أنه سياستھا  ،إذا اختارت المنشأة ،15تمويل مھم وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  مكون )   تتضمن2(
يتم  يجب أنو. العمر مدى على لخسائر االئتمانية المتوقعةلالخسارة بمبلغ مساو  أن تقيس مخصص ،المحاسبية

 ،أو أصول العقد المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين تلكمثل جميع تطبيق تلك السياسة المحاسبية على 
 لعقود.اوأصول  المدينين التجاريين على المستحقة المبالغعلى -بشكل منفصل - أن يتم تطبيقھا يمكنولكن 

إذا  ،16التي تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  حصيلالمستحقة الت يجاراإل (ب)   مبالغ
لخسائر االئتمانية المتوقعة لالخسارة بمبلغ مساو  أن تقيس مخصص ،على أنه سياستھا المحاسبية ،اختارت المنشأة

ولكن  المستحقة التحصيل،ر يجااإل مبالغتلك السياسة المحاسبية على جميع  يتم تطبيق يجب أنو .العمر مدى على
  . المستحق التحصيليجار التمويلي والتشغيلي اإل مبالغعلى -بشكل منفصل - أن يتم تطبيقھا يمكن

المستحقة يجار اإل مبالغو لمبالغ المستحقة التحصيل على المدينين التجاريين،سياستھا المحاسبية ل أن تختاريمكن للمنشأة    5.5.16
  .مستقل بعضھا عن بعضبشكل -العقد وأصول  التحصيل

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

  :تظھر بطريقةمالية الداة من األالخسائر االئتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة     5.5.17

 الممكنة؛ من النتائج  نطاقتقويم عن طريق يتم تحديده واحتماله مرجح  مبلغ غير متحيز    (أ)  

  ؛الزمنية للنقودالقيمة     (ب)

حداث أ بشأنمتاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما في تاريخ التقرير التي تكون  والمؤيدة المعقولةمعلومات ال   (ج)
  .  الظروف االقتصادية المستقبلية بشأن توقعاتسابقة وظروف حالية و

يجب عليھا  وبالرغم من ذلك، .محتمل تصوركل أن تحدد  - الضرورة ب-المنشأة  ال يلزم ،عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة    5.5.18
 واحتمالخسارة ائتمانية حدوث احتمال  إظھار من خاللخسارة ائتمانية  بأن تحدثحتمال االأو  الخطرفي الحسبان  أن تأخذ

  حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض جداً. ،خسارة ائتمانية حدوثعدم 

تعاقدية الفترة لل الحد األقصى ھوخذھا في الحسبان عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ألفترة التي يجب الحد األقصى لن إ    5.5.19
حتى ولو كانت  ،طولأ وليست فترة يةلمخاطر االئتمانل معرضة على مدارھاالمنشأة  التي تكون(بما في ذلك خيارات التمديد) 

  .عمالسة األطول متفقة مع ممارالفترة األ

ً و تتضمن بعض وبالرغم من ذلك،    5.5.20 لمنشأة على ل التعاقدية قدرةال تؤديوال  ،ارتباط لم يتم سحبهمكون األدوات المالية قرضا
مثل لشعار التعاقدية. ولخسائر االئتمانية على فترة اإللتعرض المنشأة  رصْ إلى قَ طلب السداد وإلغاء االرتباط الذي لم يتم سحبه 

الفترة التي  على مدارالخسائر االئتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة  ،وفقط تلك األدوات المالية ،األدوات المالية لكت
مخاطر الدارة إلبإجراءات  المتوقعة فيھا تقليل الخسائر االئتمانية يتم التي لنلخسائر االئتمانية ولتكون المنشأة معرضة فيھا 

  تعاقدية.الفترة لل الحد االقصىامتدت تلك الفترة إلى ما بعد  حتى لو ية،االئتمان
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  إعادة تصنيف األصول المالية 5.6
 

  
من -بأثر مستقبلي –إعادة التصنيف  أن تطبقيجب عليھا ، فإنه 4.4.1منشأة تصنيف أصول مالية وفقاً للفقرة العادت أإذا       5.6.1

 أي مكاسب أو خسائر (بما في ذلك مكاسب أو خسائر الھبوط) أو فائدة ن تعدلألمنشأة ل وال يجوز. تاريخ إعادة التصنيف
ً - إثباتھا تم   عادة التصنيف.إلمتطلبات ال 5.6.7- 5.6.2. وتبين الفقرات سابقا

ربح القياس بالقيمة العادلة من خال صنفالقياس بالتكلفة الُمستنفدة إلى  صنفمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا       5.6.2 ل ال
ين  ةي مكسب أو خسارة ناشئأيتم إثبات و. التصنيف يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة هفإن ،أو الخسارة عن الفرق ب

  الربح أو الخسارة. ضمنالتكلفة الُمستنفدة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة

القياس بالتكلفة  صنفوالخسارة إلى أبالقيمة العادلة من خالل الربح القياس  صنفمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا      5.6.3
 5.6.2الفقرة ب أنظر( .مبلغه الدفتري الجديدإجمالي قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح  فإن ،الُمستنفدة
 ومخصص الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف). معدل الفائدة الفعليةتحديد  بشأن لإلرشادات

القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل  صنفالقياس بالتكلفة الُمستنفدة إلى  صنفمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا      5.6.4
يتم إثبات اي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق ويتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف.  هفإن ،الشامل اآلخر

وال يتم تعديل معدل الفائدة الفعلية  .الدخل الشامل اآلخر ضمنالعادلة  والقيمة المالي قة لألصلبين التكلفة الُمستنفدة الساب
  ).5.6.1الفقرة ب أنظروقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة التصنيف (

دخل صنفمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا       5.6.5 ة من خالل ال ى  القياس بالقيمة العادل القياس  صنفالشامل اآلخر إل
اريخ إعادة التصنيف. ت هفإن ،بالتكلفة الُمستنفدة ة في ت ه العادل الي بقيمت ك،تم إعادة تصنيف األصل الم ة ومع ذل تم إزال  ت

ةالمكسب أو الخسارة  ا  التي الُمجمع م إثباتھ ة و ضمن-سابقا –ت دخل الشامل اآلخر من حقوق الملكي تم ال ديلي ل  ھاتع مقاب
األصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف  يتم قياس هفإن ،ة العادلة لألصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة لذلكالقيم
ديل وكان يتم قياسه دائماً بالتكلفة الُمستنفدة.  كما لو ذا التع ؤثر ھ ىي ؤثر عل ه ال ي دخل الشامل اآلخر ولكن ى ال ربح أو  عل ال

دولي  أنظرعادة تصنيف (الخسارة ولذلك فھو ليس تعديل إ ة" 1معيار المحاسبة ال وائم المالي ديل و). "عرض الق تم تع ال ي
  ).5.6.1الفقرة ب أنظر( .الفائدة الفعلية وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة التصنيف معدل

القياس بالقيمة  صنفالل الربح أو الخسارة إلى القياس بالقيمة العادلة من خ صنفمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا      5.6.6
 لإلرشادات 5.6.2الفقرة ب أنظر( .قياس األصل المالي بالقيمة العادلة في ستمريُ فإنه  ،العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ).خسارة في تاريخ إعادة التصنيفال مخصصو معدل الفائدة الفعليةتحديد  بشأن

القياس  صنفالقياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من مالعادت أإذا       5.6.7
تصنيف المكسب  وتتم إعادةقياس األصل المالي بالقيمة العادلة.  في ستمريُ  ، فإنهبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

نه أالدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  ضمن- سابقا – إثباتھا تم التي الُمجمعةأو الخسارة 
  .)1معيار المحاسبة الدولي  أنظرتعديل إعادة تصنيف في تاريخ إعادة التصنيف (

  
  
  المكاسب والخسائر 5.7
  
الربح أو  ضمنقيمة العادلة يتم قياسه بالالذي مالي اللتزام االمالي أو الصل األإثبات مكسب أو خسارة من يتم  يجب أن     5.7.1

  الخسارة ما لم:

من معيار المحاسبة  94- 89الفقرات ، وإذا كانت منطبقة ،6.5.14-6.5.8الفقرات  أنظرجزًء من عالقة تحوط ( يكن(أ)    
 ؛ أوالفائدة) معدلتحوط القيمة العادلة لمحفظة تحوط من مخاطر  عن محاسبةلل 39الدولي 

المكاسب والخسائر من ذلك االستثمار  أن تعرضوتكون المنشأة قد اختارت  حقوق ملكية اتأدواستثماراً في  يكن(ب)   
 أو ؛5.7.5الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ضمن

ة أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وأعلى  وسمهالتزاماً مالياً تم  يكن(ج)     أن تعرضن المنشأة مطالب ار أ ب ث
 أو ؛5.7.7الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ضمناللتزام ل يةئتماناالمخاطر لاالتغيرات في 

ة أوأ 4.1.2أصالً مالياً يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  يكن(د)      أن ن المنشأة مطالب ب
  .5.7.10اً للفقرة اآلخر وفق الدخل الشامل ضمنبعض التغيرات في القيمة العادلة  تثبت
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  :ماالربح أو الخسارة فقط عند ضمن األرباحتوزيعات يتم إثبات     أ  5.7.1

 ؛ رباحتوزيعات األ من دفعة تسلمحق المنشأة في  (أ)     يتم التأكد من

  ؛رباحبتوزيعات األ مرتبطةدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية تت (ب)   يكون من المحتمل أن

  .بطريقة يمكن االعتماد عليھا –رباح قياس مبلغ توزيعات األ الممكن منيكون (ج)   

من عالقة تحوط  جزءً  والذي ال يُعديتم قياسه بالتكلفة الُمستنفدة الذي  ماليالصل األإثبات مكسب أو خسارة من يتم  يجب أن      5.7.2
تحوط عن اسبة للمح 39يار المحاسبة الدولي من مع 94- 89الفقرات  ،كانت منطبقة وإذا ،6.5.14-6.5.8الفقرات  أنظر(

إلغاء إثبات األصل المالي أو  ما يتمالربح أو الخسارة عند ضمنالفائدة)  معدلالقيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر 
أن ة يجب على المنشأوالھبوط.  خسائرأو  مكاسبأو إلثبات  االستنفادمن خالل عملية أو  5.6.2إعادة تصنيفه وفقاً للفقرة 

إثبات  يتم القياس بالتكلفة الُمستنفدة. ويجب أن صنفمن  ةمالي أصولتصنيف  أعادتإذا  5.6.4و 5.6.2الفقرتين  تطبق
الفقرات  أنظرمن عالقة تحوط ( جزءً  والذي ال يُعديتم قياسه بالتكلفة الُمستنفدة الذي مالي اللتزام االمكسب أو خسارة من 

تحوط القيمة العادلة  عن حاسبةللم 39من معيار المحاسبة الدولي  94- 89ة، الفقرات كانت منطبق إذاو ،6.5.14- 6.5.8
الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات االلتزام المالي ومن خالل عملية  وأالربح  ضمنالفائدة)  معدللتحوط محفظة من مخاطر 

 ).ةاالجنبي تالعمال صرفخسائر  وأمكاسب  بشأن لإلرشادات 5.7.2الفقرة  أنظر( .االستنفاد

 ،عالقة تحوط ضمن ُمتحوط لھاالتي ھي بنود  ،إثبات مكسب أو خسارة من األصول المالية أو االلتزامات الماليةيتم  يجب أن     5.7.3
ً للفقرات  تحوط عن محاسبة لل 39من معيار المحاسبة الدولي  94- 89الفقرات  ،كانت منطبقةوإذا  ،6.5.14- 6.5.8وفقا
 الفائدة. معدللتحوط محفظة من مخاطر القيمة العادلة 

 ،)3.1.6و ب 3.1.3بو، 3.1.2الفقرات  أنظرتاريخ التسوية (على أساس محاسبة الباستخدام  ماليةُ  منشأة أصوالً ال أثبتتإذا     5.7.4
خالل  استالمهيتم  ال يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي، ألصول التي يتم قياسھا بالقيمة الُمستنفدةل ه،فإن

يتم  يجب أن هفإن ،التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة وبالرغم من ذلك، لألصول. التسويةوتاريخ  المتاجرةالفترة ما بين تاريخ 
ً للفقرة  ما ھو حسبب ،الدخل الشامل اآلخر ضمنالربح أو الخسارة أو  ضمنإثبات التغير في القيمة العادلة  المناسب وفقا

  .الھبوطألغراض تطبيق متطلبات  األوليھو تاريخ اإلثبات  المتاجرةب اعتبار تاريخ ويج .5.7.1

  حقوق الملكية أدواتفي  اتاالستثمار

دخل الشامل اآلخر ضمن ،عرضال رجعه فيه بأن تباختيار  أن تقوميمكن للمنشأة  األولي،عند اإلثبات       5.7.5 ة  ،ال رات الالحق التغي
ار في القيمة العادلة الس ذا المعي ع ضمن نطاق ھ تفظوالتي ال ھي تثمار في أداة حقوق ملكية تق اجرة ُمح ا للمت وال ھي  بھ

 أنظر( .3ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي  أعمالتجميع  ضمن تم إثباته من قبل المنشأة المستحوذة عوض محتمل
  )االجنبية.العمالت  صرفمكاسب أو خسائر  لإلرشادات بشأن 5.7.3الفقرة ب

رباح من توزيعات األ ،الربح أو الخسارة ضمن أن تثبت،يجب عليھا ه فإن ،5.7.5في الفقرة  الواردمنشأة باالختيار ال قامتإذا      5.7.6
  .أ5.7.1وفقاً للفقرة  اتاالستثمارتلك 

  نھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أعلى  الموسومةااللتزامات 
  
ً مكسب أن تعرضيجب على المنشأة        5.7.7 ربح أو أعلى الذي تم وسمه مالي اللتزام االمن  أو خسارةً  ا نه بالقيمة العادلة من خالل ال

  :كما يلي 4.3.5أو الفقرة  4.2.2الخسارة وفقاً للفقرة 

 يةمخاطر االئتماناللى التغيرات في إ َعْزوهعرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يمكن يتم  يجب أن(أ)    
  ؛) 5.7.20ب-5.7.13الفقرات ب أنظر( الدخل الشامل اآلخر ضمنلذلك االلتزام 

 تُحِدثالربح أو الخسارة وذلك ما لم  ضمن عرض  المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة لاللتزاميتم  يجب أن(ب)   
الربح أو  ضمنمحاسبي  تماثل(أ) عدم  البند في الموضحةاللتزام ل يةانئتماالمخاطر الثار التغيرات في أمعالجة 

- 5.7.10بو 5.7.7ب- 5.7.5الفقرات ب توفر). و5.7.8الحالة تنطبق الفقرة  تلك (وفي أو تضخمهالخسارة 
  .سيتضخمنه أمحاسبي أو  تماثلرشاداً حول تحديد ما إذا كان سيحدث عدم إ 5.7.12ب

رة الواردة متطلبات حدثت الأإذا        5.7.8 لعدم  5.7.7في الفق ربح أو الخسارة أو  ضمنمحاسبي  تماث ه  ضخمته،ال ى فإن يجب عل
رات في أن تالمنشأة  ار التغي ك آث ا في ذل زام (بم ك االلت ع المكاسب أو الخسائر من ذل ةمخاطر االئتمانالعرض جمي ذلك  ي ل
 الربح أو الخسارة. ضمنااللتزام) 

جميع  ،الربح أو الخسارة ضمن ،ن تعرضأه يجب على المنشأة فإن ،5.7.8و 5.7.7في الفقرتين  الواردةالمتطلبات بالرغم من       5.7.9
نھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو أعلى  التي تم وسمھاالمكاسب أو الخسائر من ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي 

  الخسارة.
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  من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة الُمقاسةاألصول 
  
إثبات مكسب أو خسارة من األصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل  ،الدخل الشامل اآلخر ضمن يتم، يجب أن   5.7.10

ً للفقرة   صرف) ومكاسب وخسائر 5.5القسم  أنظرباستثناء مكاسب أو خسائر الھبوط ( ،أ4.1.2الدخل الشامل اآلخر وفقا
إلغاء  ما يتمإلى ان يتم إلغاء األصل المالي أو إعادة تصنيفه. وعند ،أ)5.7.2ب-5.7.2الفقرتين ب أنظر( العمالت االجنبية

الدخل الشامل اآلخر من  ضمن-سابقا – تم إثباتھا التي الُمجمعةيعاد تصنيف المكسب أو الخسارة  هإثبات األصل المالي فإن
تمت إعادة  وإذا). 1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أرة على حقوق الملكية إلى الربح أو الخسا

عن  أن تحاسبيجب على المنشأة ه فإن ،القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفتصنيف األصل من 
 ويتم إثبات .5.6.7و 5.6.5اً للفقرتين الدخل الشامل اآلخر وفق ضمن- سابقا – تم إثباتھا التي الُمجمعةالمكسب أو الخسارة 

  الربح أو الخسارة. ضمن الفعلية طريقة الفائدة الفائدة التي تم حسابھا باستخدام

 ،أ4.1.2تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  إذا ،5.7.10في الفقرة  موضحكما ھو    5.7.11
الربح أو الخسارة  ضمنإثباتھا  سيتمھي نفسھا المبالغ التي كان تكون الربح أو الخسارة  ضمنتم إثباتھا فإن المبالغ التي ي

 تم قياس األصل المالي بالتكلفة الُمستنفدة. كان قد لو
  
  

  التحوط عن محاسبةال 6الفصل 
  

   ھاالتحوط ونطاق عن محاسبةمن الھدف ال 6.1
  
األدوات  لمنشأة تستخدممخاطر ال أنشطة إدارةثر عن أ ،في القوائم الماليةالتعبير، التحوط ھو  عن محاسبةمن الھدف إن ال     6.1.1

في حالة  ،ن تؤثر على الربح أو الخسارة (أو الدخل الشامل اآلخرأعن مخاطر معينة يمكن  ةالناشئ اتالمالية إلدارة التعرض
الدخل الشامل  ضمنعرض التغيرات في القيمة العادلة أن تمنشأة اختارت لھا القد حقوق الملكية التي  أدواتاالستثمارات في 

ً للفقرة  المحاسبة عن تطبيق لھا  التحوط التي يتم أدوات التعبير عن مضمونإلى  المنھجا ھدف ھذيو .)5.7.5اآلخر وفقا
  .رھااثآو الغرض منھافي  ثاقبة نظرةبللسماح وذلك التحوط 

ه عالقة تحوط بين أداة تحوط وبند ُمتحوط وسم أن تختاريمكن للمنشأة        6.1.2 رات  ل اً للفق . 6.3.25ب-6.2.1وب 6.3.7-6.2.1وفق
د  المكسبعن  أن تحاسبيجب على المنشأة  ،التأھل ضوابطقات التحوط التي تستوفي لعالو أو الخسارة من أداة التحوط والبن

رات  له الُمتحوط اً للفق د الُمتحوط. وعن6.5.28ب-6.5.1وب 6.5.14-6.5.1وفق ه دما يكون البن ودمن المجموعة  ل ه  ،بن فإن
  .6.6.16ب-6.6.1وب 6.6.6-6.6.1في الفقرات  الواردةضافية بالمتطلبات اإل أن تلتزمجب على المنشأة ي

ةال من األصولمحفظة لالفائدة  التعرض لمعدلعادلة من القيمة التحوط ل       6.1.3 ة مالي لل(وفقط  وااللتزامات المالي ذا التحوط) مث ، ھ
في ھذا  الواردةبدالً من تلك  39في معيار المحاسبة الدولي  الواردةالتحوط  عن محاسبةالمتطلبات  أن تطبقيمكن للمنشأة  فإنه

ً -يجب على المنشأة  ،المعيار. وفي تلك الحالة ات المحددة  أن تطبق– أيضا ة لتحوط عن محاسبة للالمتطلب ة العادل تحوط القيم
دجزء ال أن تسمالفائدة و معدلخاطر محفظة من مال ذي يُع ة ( ال غ عمل رات  أنظرمبل ق الإرشادات أ و89أ و81الفق  -114تطبي

  .له نه البند الُمتحوطأعلى  )39من معيار المحاسبة الدولي  132

  
  
  التحوط أدوات 6.2
  

  األدوات المؤھلة

باستثناء بعض  ،خالل الربح أو الخسارة على أنھا أداة تحوطبالقيمة العادلة من  ايتم قياسھ ةمشتق أن يتم وسم يمكن     6.2.1
 ).6.2.4الفقرة ب أنظر( المكتوبةالخيارات 

ربح أو الخسارة  ،مشتق غيرأو التزام مالي  ،مشتق غيرأصل مالي  أن يتم وسم يمكن      6.2.2 ة من خالل ال يتم قياسه بالقيمة العادل
نأعلى  م يك اً م نه أداة تحوط ما ل اً التزام م وسمهالي ى  ت ربح أو الخسارة أعل ة من خالل ال ه بالقيمة العادل ذي ن تموال ه ي  ل

الدخل الشامل  ضمنلذلك االلتزام  يةمخاطر االئتمانالإلى التغيرات في  عزوهعرض مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي يمكن 
تم وسم مكون يمكن هفإن ،جنبيةأ عملةمخاطر من    تحوطول. 5.7.7اآلخر وفقاً للفقرة  ة ألصل  أن ي ة االجنبي مخاطر العمل

الي  غيرمالي  زام م ر مشتق أو اللت ى غي ه أداة تحوط شرأمشتق عل ة أ ةطين تكون ال يكون استثماراً في أداة حقوق ملكي
  .5.7.5الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرض لھا اختارتقد المنشأة 

عن لتقرير (أي خارجي اعن المنشأة معدة  - فقط – مع طرف خارجي العقود وسميمكن  هفإن ،التحوط عن محاسبةالألغراض      6.2.3
  .تحوط أدواتنھا أ) على التي يتم التقرير عنھا المنفردة لمجموعة أو المنشأةا
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  التحوط أدوات وسم

  ھي:نھا أداة تحوط. واالستثناءات الوحيدة المسموح بھا أعلى  ملھاللتحوط في مجاألداة المؤھلة  يتم وسم يجب أن     6.2.4

وليس التغير في قيمته  ،-فقط - خيارلل الحقيقيةالتغير في القيمة  وسمعن القيمة الزمنية لعقد خيار و الحقيقيةفصل القيمة      (أ)
  )،6.5.33ب-6.5.29وب 6.5.15الفقرات  أنظرنه أداة تحوط (أعلى  ،الزمنية

وليس  للعقد اآلجل، - فقط -التغير في قيمة العنصر الفوري ووسمفصل العنصر اآلجل عن العنصر الفوري لعقد آجل   (ب) 
أن يتم و الفروق المبنية على أسعار العمالت األجنبيةفصل أن يتم  يمكن ،وبالمثل ؛نه أداة التحوطأعلى  ،العنصر اآلجل

  ؛)6.5.39ب-6.5.34وب 6.5.16الفقرات  أنظرتحوط (نھا أداة الأأداة مالية على  وسممن  استثناؤه

 ضمننه أداة التحوط أعلى  ،في المائة من المبلغ االسمي 50مثل نسبة  ،أداة التحوطمجمل جزء من  أن يتم وسم يمكن (ج)   
عن جزء - ط فق- قيمتھا العادلة ينتج  في تغيرالجزء من لأداة تحوط  أن يتم وسمال يجوز  بالرغم من ذلك،عالقة تحوط. و

  من الفترة الزمنية التي تبقى خاللھا أداة التحوط قائمة.

(بما في ذلك  نھا أداة تحوطأى عل- بشكل مشترك – وأن تسمھا ،مجموعةعلى أنھا  مما يلي توليفةأي  أن تعتبريمكن للمنشأة       6.2.5
تحوط  أدوات تلك الناشئة عن تعوض وطالتح أدواتتلك الحاالت التي يكون فيھا الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض 

 ى):اآلخر

  ؛مشتقات أو جزء منھا(أ)     

  .شتقات أو جزء منھاالمغير (ب)   

ً  اً تضم خيارالتي مشتقة الداة األال تعد  بالرغم من ذلك،      6.2.6 ) مؤھلة الفائدة معدل طوق على سبيل المثال،شترى (خيار مُ مع  مكتوبا
ً للفقرة  الوسمفي تاريخ  مكتوب خيارتُعد صافي  – في حقيقة األمر- كانت أداة تحوط إذاعلى أنھا  (ما لم تكن مؤھلة وفقا

ً -ا) مجزاء منھأكثر (أو أداتين أو أ أن يتم وسم يمكن ،وبالمثل .)6.2.4ب عند  إذا كانتا فقط ،نھما أداة التحوطأعلى - معا
  ). 6.2.4(ما لم تكونا مؤھلتين وفقاً للفقرة ب الوسمفي تاريخ كتوب م توليفة صافي خيار –في حقيقة األمر-  مزجھما ال تُعدان

  
  
   الُمتحوط لھاالبنود  6.3
  

  البنود المؤھلة

ً أو التزام أصالً  له ُمتحوطالبند الن يكون أيمكن      6.3.1 ً ارتباطأو  ،تم إثباته ا ً  ا وصافي استثمار أ توقّع معاملةأو  ،لم يتم إثباته ملزما
  :له ن يكون البند الُمتحوطأويمكن  .يةجنبأ عمليةفي 

 أو ؛بنداً منفردا(أ)     

 ).  6.6.16- 6.6.1و ب 6.6.6- 6.6.1لفقرات تخضع لبنود (من المجموعة (ب)   

ً أ- له ُمتحوطالبند الوقد يكون  ً -يضا نا -6.3.7وب 6.3.7 اتالفقر أنظرالبنود ( من مجموعةالمثل ھذا البند أو ل مكوِّ
  ).6.3.25ب

  .له بطريقة يمكن االعتماد عليھاقياس البند الُمتحوط من الممكنيجب أن يكون       6.3.2

  .إلى حد كبير– ملةً كون المعاملة محتتيجب أن ه فإن ،)مكوناتھاحد أ(أو  متوقعةمعاملة  له إذا كان البند الُمتحوط      6.3.3

 -- ومشتقة 6.3.1وفقاً للفقرة  له بند ُمتحوطعلى أنه ن يتأھل أيمكن مزيج من التعرض الذي المكون من --التعرض المجمع       6.3.4
تعرض مجمع ب متوقعةمعاملة  ھذا). ويشمل 6.3.4ب-6.3.3الفقرات ب أنظر( له نه بند ُمتحوطأعلى أن يتم وسمه  يمكن
– تمالً تعرض المجمع مح) إذا كان ذلك الةتعرض ومشتقالتي ينشأ عنھا  غير الملزمةمتوقعة المستقبلية المعامالت ال(أي 

  .له بند ُمتحوط انھأعلى  مؤھلةكون أنه بمجرد أن تحدث وبالتالي لم تعد توقعاً، تو إلى حد كبير،

 التوقعمالت اأو مع الملزمةاالرتباطات  وأ ،االلتزامات وأ ،األصول-فقط - يمكن وسم ،التحوط عن محاسبةالألغراض      6.3.5
 أن يتم تطبيق. ويمكن ُمتحوط لھانھا بنود أعلى  ،لتقريراف خارجي عن المنشأة معدة مع طر-إلى حد كبير -المحتملة 

في القوائم المالية الفردية أو القوائم -فقط - ھاالمجموعة نفس ضمنمنشآت الالتحوط على المعامالت بين  عن محاسبةال
لمنشأة لباستثناء القوائم المالية الموحدة  ،المالية المنفصلة لتلك المنشآت وليس في القوائم المالية الموحدة للمجموعة

استبعاد  ،في القوائم المالية الموحدة ،حيث ال يتم ،10المالي في المعيار الدولي للتقرير  تم تعريفھاكما  ،ستثماريةاال
  .الخسارةستثمارية ومنشآتھا التابعة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو االمنشأة الالمعامالت بين 
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ك،       6.3.6 ن ذل الرغم م تثناء  وب ن اكاس رة م د  ،6.3.5لفق ل تق اطرتأھ دياأل العمالت مخ د نق ة لبن ال جنبي بيل المث ى س واجب  ،(عل
د ُمتحوطعلى أنه  بين منشآت المجموعة )بين منشأتين تابعتين مستحق التحصيل/السداد ه بن ة الموحدة ل وائم المالي إذا  ،في الق
تبعادھا لمكاسب أو خسائر سعر صرف العمالت األ عنه تعرض نتج تم اس ي ال ي ار -بالكامل -جنبية الت اً لمعي د وفق د التوحي عن

رات في آ" 21المحاسبة الدولي  ةسعار صرف العمالت األأثار التغي دولي "جنبي بة ال ار المحاس اً لمعي تم  ،21.  ووفق -ال ي
الأاستبعادھا مكاسب وخسائر -بالكامل  ين منشآت ت األسعار صرف العم ة ب ود النقدي ة من البن دالجنبي د التوحي  ،مجموعة عن
ضافة باإلمختلفة.  وظيفية عمالت لديھماالمجموعة  ضمنبين منشآت المجموعة بين منشأتين  ةنقدي في بنود التعاملتم يعندما 

ة  العمالت مخاطرتأھل تقد  إلى ذلك، ة لمعامل ةاالجنبي ة  متوقع ر  –محتمل ى حد كبي ين -إل ا منشآت المجموعة ب ى أنھ د عل بن
من أ شريطةفي القوائم المالية الموحدة  له ُمتحوط ةالمعاملة  تُقَوَّ ة في  بعملة بخالف العملة الوظيفي أة الداخل ك للمنش ة تل المعامل

  ؤثر على الربح أو الخسارة الموحدة.سوف تاالجنبية  العمالت مخاطرن أو

    الُمتحوط لھاالبنود  وسم

ً أو - في مجمله- اً بند أن تسميمكن للمنشأة        6.3.7 ه لبند الُمتحوطانه أبند على ل مكونا ع  ضمن ل د الكامل جمي ة تحوط. يشمل البن عالق
 كامل التقلبقل من كامل التغير في القيمة العادلة أو أما ھو  المكونبند. ويشمل لالتغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل

ات (بما في ذلك  التالية من المكونات نواعاأل- فقط- أن تسميمكن للمنشأة فإنه  ،بند. وفي تلك الحالةللنقدية لا في التدفقات التوليف
  :ُمتحوط لھانھا بنود أ) على منھا

ا مكونمحددة ( مخاطرإلى خطر أو  عزوهفي التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن  -فقط -التغيرات   (أ)       ،)طرالمخ
ىيكون  شريطة أن تناد إل ن، باالس ويم من الممك ين،ضمن سياق ھيكل سوق  تق د  مع ونتحدي بشكل - المخاطر مك

رات ب أنظر( بطريقة يمكن االعتماد عليھا–وقياسه -منفصل  ات). تتضمن 6.3.15ب- -6.3.8الفق المخاطر  مكون
سعر محدد أو متغير آخر  أقل منأو  بأعلى له د ُمتحوطفي التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبن -فقط - التغيرات وسم

 ).من جانب واحد مخاطر(

 .الُمختارةتعاقدية النقدية التدفقات من الكثر أواحدة أو     (ب)  

  ). 6.3.20ب-6.3.16الفقرات ب أنظرأي جزء محدد من مبلغ بند ( ،مبلغ اسمي مكونات   (ج)   

  
  
  وطالتح عن لمحاسبةلالتأھل  ضوابط 6.4
  
  : التالية جميع الضوابطإذا تم استيفاء -فقط -التحوط  عن لمحاسبةلتحوط التتأھل عالقة       6.4.1

 . ُمتحوط لھا مؤھلةتحوط مؤھلة وبنود  أدواتمن -فقط -كون عالقة التحوط تت    (أ)    

ً  ،في بداية عالقة التحوط يوجد،  (ب)  ً لعالقة التحوط ولھدف ا وسما ً رسميا دارة المخاطر إلمنشأة من وتوثيقا
وطبيعة  له، والبند الُمتحوط ،أداة التحوط تحديدويجب أن يشمل ذلك التوثيق  .التحوط ُمبَاَشَرةلواستراتيجيتھا 

متطلبات  تستوفيما إذا كانت عالقة التحوط  بتقويمتقوم المنشأة وف وكيف س ھاالذي يتم التحوط من المخاطر
 .)نسبة التحوطبھا تحدد  التي كيفيةالالتحوط و فاعليةيلھا لمصادر عدم التحوط (بما في ذلك تحل فاعلية

 :التاليةالتحوط  فاعليةعالقة التحوط جميع متطلبات  تستوفي   (ج)   

 ؛ )6.4.6ب-6.4.4الفقرات ب أنظرالتحوط ( الُمتحوط له وأداةيكون ھناك عالقة اقتصادية بين البند أن     ) 1(

 أنظرعلى التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية ( يةاالئتمان المخاطرثر أال يھيمن أ   ) 2( 
  ؛)6.4.8ب- 6.4.7الفقرات ب

التي تقوم  له الناتجة عن كمية البند الُمتحوطمثل تلك ن تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفسھا أ    ) 3(
ً -بالتحوط لھا المنشأة  ً –وط التي تستخدمھا المنشأة وكمية أداة التح-فعليا تلك الكمية من لتحوط لل– فعليا

 البند الُمتحوط أوزانعدم توازن بين  الوسمذلك وبالرغم من ذلك، ال يجوز أن يعكس . له بند الُمتحوطالُ 
) ُمثبتة أو غير ُمثبتةتحوط (بغض النظر عما إذا كانت ال فاعليةعدم والذي ينشأ عنه وأداة التحوط  له

الفقرات  أنظرالتحوط ( عن محاسبةالإلى نتيجة محاسبية ال تتفق مع الغرض من بدوره دي يؤوالذي 
 ).6.4.11ب-6.4.9ب
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  المحاسبة عن عالقات التحوط المؤھلة 6.5
  
 تضمنتالتي و(6.4.1في الفقرة  الواردةالتأھل  ضوابط التي تستوفيتحوط التحوط على عالقة ال عن محاسبةالتطبق المنشأة     6.5.1

 تحوط).العالقة  بوسمقرار المنشأة 

  :التحوط عالقاتنواع من أھناك ثالثة       6.5.2

 الرتباط ملزمأو  ُمثبتالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام من تحوط التحوط القيمة العادلة: وھو (أ)     
ؤثر على الربح أو تن أيمكن و مخاطر معينةإلى  اعزوھيمكن التي البنود  تلكمن أي من مثل  لمكونأو  غير ُمثبت
 الخسارة. 

 ةمعين مخاطرإلى  عزوهفي التدفقات النقدية الذي يمكن  للتقلبالتعرض من تحوط التحوط التدفق النقدي: وھو (ب)   
أو  معدلالدين متغير  علىدفعات الفائدة المستقبلية جميع (مثل  له بمكونأو  ُمثبتبكامل أصل أو التزام  مرتبطة
 .ؤثر على الربح أو الخسارةي إلى حد كبير، ويمكن أن–محتملة  متوقعة) أو معاملة بعضھا

  .21الدولي في معيار المحاسبة  ھي ُمعرفةجنبية كما أاستثمار في عملية (ج)   تحوط صافي 

الدخل  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرض اختارت لھا المنشأةوالتي قد أداة حقوق ملكية  ھوالُمتحوط له إذا كان البند       6.5.3
ن أيمكن  الذي ھو (أ)6.5.2ليه في الفقرة إالمشار منه يجب أن يكون التعرض الُمتحوط  هفإن ،5.7.5الشامل اآلخر وفقاً للفقرة 

عدم  عرض، خرالدخل الشامل اآل ضمن ،يتم ،في تلك الحالة -فقط -  و ،يؤثر على الدخل الشامل اآلخر. وفي تلك الحالة
  .الُمثبتالتحوط  فاعلية

تم        6.5.4 د ت وط ق ن تح بة ع ن المحاس اطر م ة المخ اط االعمل ة الرتب زمجنبي ى  ُمل وط أعل ة أو تح ة عادل وط قيم ه تح دفقن  ت
  نقدي.

 بقيولكن  ))3(ج)(6.4.1الفقرة  أنظرالمتعلق بنسبة التحوط (والتحوط  فاعليةطلب تم عن استيفاءتحوط العالقة  توقفتإذا     6.5.5
نسبة التحوط لعالقة  أن تعدلعلى المنشأة ه يجب فإن ،تلك ھو نفسه الموسومةدارة المخاطر لعالقة التحوط من إھدف ال

الفقرات  أنظرــ  'إعادة التوازن'نه أشار إلى ذلك في ھذا المعيار على (ويُ  خرىأالتأھل مرة  ضوابطالتحوط بحيث تستوفي 
 ).6.5.21ب-6.5.7ب

ة عالقة التحوط  تتوقففقط -مستقبلي عندما بأثر-المحاسبة عن التحوط  أال تستمر فييجب على المنشأة        6.5.6 (أو جزء من عالق
ً التأھل (بعد األخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعالقة التحوط،  ضوابط التحوط) عن استيفاء ا ان ُمنطبق كويشمل  .)إذا ك  ذل

ذا الغرض .تھاأو ممارس إنھائھاوط أو بيعھا أو أداة التح انقضاءحاالت  د  هفإن ،ولھ ل  إحاللال يع ى ال أداةأو تحوي تحوط إل
دارة المخاطر إمن ھدف المنشأة الموثق من  أو التحويل جزءً  اإلحالللھا إذا كان مثل ھذا  إنھاءً أو  انقضاءً خرى أأداة تحوط 
  تحوط إذا: الألداة  إنھاءو أ انقضاءناك ولھذا الغرض فليس ھ ،ذلكباإلضافة إلى . هومتفقا مع

 ،مقابل طرف مقاصةن يحل أعلى  لوائح،أو  أنظمة الستحداثأو  اللوائح أو لألنظمةنتيجة ك ،أداة التحوط طرفاوافق  (أ)    
. ولھذا الطرفينكل طرف من لليصبح ھو الطرف المقابل الجديد  لھما محل الطرف األصلي المقابل طرف، كثر منأأو 
ً أ-يُطلق عليه ( مركزيال المقابلطرف الھو  مقابلال المقاصةفإن طرف  ،غرضال وكالة 'أو  'مقاصة ھيئة'–حيانا

 ھيئةفي  مقاصةعضو لأو عميل  مقاصة ھيئةفي  مقاصةعضو  ،على سبيل المثال منشآت،) أو منشأة أو 'مقاصة
وبالرغم من طرف مقابل مركزي.  قبلمن أجل أن تحدث المقاصة من طرف مقابل بصفتھا  والتي تتصرف مقاصة،
يتم  هفإن ،طراف مقابلة مختلفةبأ لھم األصلية المقابلة األطراف بإحاللطراف في أداة تحوط أ تقومعندما  ذلك،
مع الطرف المقابل  بالمقاصةطراف تلك األ من إذا قام كل-فقط -في ھذه الفقرة الفرعية  الواردطلب تالم ءاستيفا

 .هاألصلي نفس

 اإلحاللمثل ھذا  إلحداثضرورية  التي تُعدتقتصر على تلك  ،أداة التحوط علىن وجدت، إالتغيرات اآلخرى، كانت (ب)   
أداة  مقاصة كانتالتي يمكن توقعھا إذا  الشروطللطرف المقابل. وتقتصر مثل ھذه التغيرات على تلك التي تتفق مع 

متطلبات المقابل. وتشمل ھذه التغيرات تلك التغيرات في  المقاصةمع طرف -في األصل -تم القيام بھا  التحوط قد
والرسوم  واجبة السدادرصدة واأل مستحقة التحصيلرصدة إجراء مقاصة بين األوالحقوق في  الرھني، الضمان

 .المفروضة

في وھا (على جزء من-فقط -أو  في مجملھاما على عالقة التحوط إالتحوط  عن محاسبةالن يؤثر عدم االستمرار في أيمكن 
 تستمر المحاسبة عن التحوط لما تبقى من عالقة التحوط). الحالة تلك

  :أن تطبقيجب على المنشأة        6.5.7

) له مكون(أو  له فيھا بند الُمتحوطاللتحوط قيمة عادلة يكون  المحاسبة عن التحوط ال تستمر في ماعند 6.5.10الفقرة (أ)   
  ؛لُمستنفدةأداة مالية يتم قياسھا بالتكلفة ا

  تحوطات تدفق نقدي.ل عن التحوط المحاسبة ال تستمر في ماعند 6.5.12الفقرة (ب)   
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  العادلة ةتحوطات القيم

كما عالقة التحوط  عن يجب المحاسبة هفإن ،6.4.1في الفقرة  الواردةالتأھل  ضوابط يستوفيعادلة القيمة التحوط  أنطالما      6.5.8
  :يلي

إذا كانت أداة  ،الربح والخسارة (أو الدخل الشامل اآلخر ضمنإثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط  يتم يجب أن(أ)    
الدخل الشامل  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرضالمنشأة لھا داة حقوق ملكية اختارت ألالتحوط تتحوط 

 ).  5.7.5اآلخر وفقاً للفقرة 

ً (إذا كان  له المبلغ الدفتري للبند الُمتحوط من له لبند الُمتحوطلرة التحوط مكسب أو خسا يعدليجب أن (ب)    ن أ) ومنطبقا
ُ أصالً مالياً (أو له  كان البند الُمتحوط إذاالربح أو الخسارة. و ضمنيتم إثباته  ) يتم قياسه بالقيمة العادلة من له مكونا

 له إثبات مكسب أو خسارة التحوط من البند الُمتحوط يتم أن يجب هفإن ،أ4.1.2خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة 
 أن تعرضالمنشأة  لھا أداة حقوق ملكية اختارت له إذا كان البند الُمتحوط وبالرغم من ذلك،الربح أو الخسارة.  ضمن

الدخل  ضمنمبالغ يجب أن تبقى تلك ال هفإن ،5.7.5الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة 
ً  له الشامل اآلخر. وعندما يكون البند الُمتحوط ً  ارتباطا ً أو غير ُمثبت ( ملزما  الُمتجمعيتم إثبات التغير  هه) فإنل مكونا

إثبات المكسب أو الخسارة  معنه أصل أو التزام أعلى  لوسمه في وقت الحق للبند الُمتحوط له في القيمة العادلة
 الخسارة. الربح أو ضمن المناظرة

ة  الُمتحوط له فيعندما يكون البند        6.5.9 ة عادل اط ھو تحوط قيم زمارتب ه مكون(أو  مل اء أصل أو ب) ل زامباقتن تم  هفإن ،تحمل الت ي
ثالذي ينتج عن وفاء المنشأة باالرتباط  ،تعديل المبلغ الدفتري األولي لألصل أو االلتزام ر  الملزم، بحي عيتضمن التغي  الُمتجم

  .الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي الُمتحوط لهي القيمة العادلة للبند ف

رة  يتم استنفاد يجب أن     6.5.10 د  ضمن(ب) 6.5.8أي تعديل ناشئ عن الفق ان البن ارة إذا ك ربح أو الخس ه ال ة (أو الُمتحوط ل أداة مالي
 ً يتم  عندما في موعد أقصاهويجب أن يبدأ  ،تعديل وجود بمجرد االستنفادأ ن يبدأ ويمكن .) يتم قياسھا بالتكلفة الُمستنفدةلھا مكونا
ه بمكاسبتعديل البند  عن التوقف تند  الُمتحوط ل ائر التحوط. يس تنفادأو خس ى  االس ةإل دة الفعلي دل الفائ اد مع ابه في  الُمع حس

يتم قياسه بالقيمة العادلة  والذي ُمتحوطاً له اً بند يٌعدالذي ) له مكونمالي (أو الصل األ. وفي حالة االستنفادالتاريخ الذي يبدأ فيه 
ل المكسب  ھاالطريقة نفسب االستنفاد ينطبقفإن  ،أ4.1.2من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ذي يمث غ ال ولكن على المبل

  .دفتريتعديل المبلغ الوليس ب(ب) 6.5.8وفقا للفقرة -سابقا -الذي تم إثباته  المتجمعةأو الخسارة 

  تحوطات التدفق النقدي

دي  أنطالما     6.5.11 دفق النق واردةالتأھل  ضوابط يستوفيتحوط الت رة  ال تم  يجب أن هفإن ،6.4.1في الفق ة ت المحاسبة عن عالق
  :كما يليالتحوط 

 مما يلي) إلى أي (احتياطي تحوط التدفق النقدي الُمتحوط لهبالبند  المرتبطحقوق الملكية لالمنفصل  المكونيتم تعديل   ) أ(
 :قلأا ميھأ المطلقة) المبالغ(ب

 وأ ؛من أداة التحوط منذ بداية التحوط الُمتجمعةالمكسب أو الخسارة ) 1(

في  الُمتجمع(أي القيمة الحالية للتغير  الُمتحوط لهفي القيمة العادلة (القيمة الحالية) للبند  الُمتجمعالتغير ) 2(
 ) من بداية التحوط. الُمتحوط لھا ةمتوقعالتدفقات النقدية المستقبلية ال

يتم تحديده ذلك الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي  ، إثباتالدخل الشامل اآلخر ضمن يتم، يجب أن(ب)   
  .)(أ) للبندوفقاً محسوباً بالتغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي  مقاصته(أي الجزء الذي تتم  فعالنه تحوط أعلى 

من أداة التحوط (أو أي مكسب أو خسارة  ةإثبات أي مكسب أو خسارة متبقي، الربح أو الخسارة ضمن يتم، يجب أن(ج)   
ً التغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي  مطلوب لموازنة  تحوط. فاعليةعدم والتي تُعد  )(أ) للبندوفقاً  محسوبا

  :كما يلي(أ)  للبندفي احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقاً  تجميعه يتم نالمبلغ الذي كا تتم المحاسبة عن يجب أن(د)    

 متوقعةمعاملة  أن أو ،إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي ُمتحوط لھا متوقعةعن معاملة -الحقاً -إذا نتج ) 1(
ً أألصل غير مالي أو التزام غير مالي  ُمتحوط لھا تحوط القيمة  عن اسبةمحال ينطبق عليه ملزماصبحت ارتباطا

مباشرة في  أن تدرجهذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق النقدي و أن تزيليجب على المنشأة ه فإن ،العادلة
معيار  أنظرھذا تعديل إعادة تصنيف (ال يُعد و .التكلفة األولية أو المبلغ الدفتري اآلخر لألصل أو االلتزام

 يؤثر على الدخل الشامل اآلخر. فإنه ال وبالتالي) 1المحاسبة الدولي 

تصنيف ذلك المبلغ من احتياطي  يُعاد يجب أن هفإن ،)1( البندشملھا يتلك التي  بخالفتحوطات التدفق النقدي ) ل2(
) في 1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أخسارة على الربح أو التحوط تدفق نقدي إلى 
على الربح أو  لھا لتي تؤثر خاللھا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الُمتحوطا ھاالفترة أو الفترات نفس

 تحدث ماعند أو دخل الفائدة أو مصروف الفائدة في الفترات التي يتم فيھا إثبات ،الخسارة (على سبيل المثال
  .)التوقع مبيعات

 ،أو جزء منھا ،تلك الخسارة تغطية كامليتم نه لن أالمنشأة تتوقع إذا كان ذلك المبلغ خسارة و ) وبالرغم من ذلك،3(
أن تتم تغطيته تصنيف المبلغ الذي ال يتوقع أن تعيد  عليھا يجبه فإن ،مستقبليةال اتفترمن الكثر أفي واحدة أو 

  ).1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أالربح أو الخسارة على  ضمن– مباشرة-
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أن يجب عليھا  ، فإنه(ب))6.5.7و 6.5.6الفقرات  أنظرتحوط تدفق نقدي (ل التحوط عن محاسبةالمنشأة في ال ال تستمر ماعند    12. 6.5
  :كما يلي(أ) 6.5.11نقدي وفقاً للفقرة التدفق تحوط الفي احتياطي  يتم تجميعهعن المبلغ الذي كان  تحاسب

 يبقى ذلك المبلغ في احتياطي الُمتحوط لھا، فإنه يجب أنة المستقبلية التدفقات النقدي أن تحدثإذا كان ال يزال متوقعا (أ)   
 وتنطبق). 3(د)(6.5.11الفقرة  انطباق حينالتدفق النقدي إلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو إلى  تحوط
 التدفقات النقدية المستقبلية. تحدث ماعند (د)6.5.11الفقرة 

 - مباشرة–تصنيف ذلك المبلغ تتم إعادة  يجب أن هفإن لھا، التدفقات النقدية المستقبلية الُمتحوط حدثأن تإذا لم يعد متوقعا (ب)  
). 1معيار المحاسبة الدولي  أنظر( تصنيف نه تعديل إعادةأوالخسارة على أالتدفق النقدي إلى الربح تحوط من احتياطي 
  .إلى حد كبير– لم يعد حدوثه محتمالً الذي  هل ُمتحوطالمستقبلي التدفق نقدي ال حدوث يتوقع قد ال يزال

  جنبية أالستثمار في عملية اتحوطات صافي 

بند نقدي تتم المحاسبة عنه على لتحوط الجنبية بما في ذلك أعن تحوطات صافي االستثمار في عملية  تتم المحاسبة يجب أن   6.5.13
  تحوطات التدفقات النقدية:  ل بشكل مشابه) 21معيار المحاسبة الدولي  أنظرستثمار (االنه جزء من صافي أ

الدخل  ضمننه تحوط فعال أعلى  يتم تحديدهإثبات الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يتم  يجب أن(أ)    
  ؛)6.5.11الفقرة  أنظرالشامل اآلخر (

 الربح أو الخسارة. ضمنإثبات الجزء غير الفعال (ب)   يجب أن يتم 

قد تم من التحوط الذي  الفعالمن أداة التحوط المتعلقة بالجزء  الُمجمعةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة يتم  يجب أن   6.5.14
 أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أاالجنبية من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  العمالتفي احتياطي ترجمة  تجميعه

االستبعاد جنبية أو عند استبعاد العملية األ21الدولي من معيار المحاسبة  49و 48فقرتين ) وفقاً لل1معيار المحاسبة الدولي 
  .الجزئي لھا

  خيارات للالمحاسبة عن القيمة الزمنية 

نه أداة أى عل-فقط -للخيار  الحقيقيةالتغير في القيمة  تسمخيار والوالقيمة الزمنية لعقد  الحقيقيةمنشأة بين القيمة العندما تفصل     6.5.15
- 6.5.29الفقرات ب أنظر( كما يليعن القيمة الزمنية للخيار  أن تحاسبيجب عليھا ه فإن )،(أ)6.2.4الفقرة  أنظرالتحوط (

  ):6.5.33ب

الفقرة  أنظرالذي يحوطه الخيار ( له حسب نوع البند الُمتحوطبالقيمة الزمنية للخيارات  أن تميزعلى المنشأة يجب  ) أ(
 ):6.5.29ب

 أو بمعاملة؛متعلق  له تحوطبند مُ ) 1(

 متعلق بفترة زمنية.له بند ُمتحوط ) 2(

طلخيار لإثبات التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،الدخل الشامل اآلخر يتم، ضمن يجب أن  ) ب( اً ُمتحوط اً بند الذي يحوِّ
حقوق لمنفصل  مكونفي  يتم تجميعهويجب أن  له التغير متعلقا بالبند الُمتحوط فيه يكون وبالقدر الذي له متعلقاً بمعاملة،
قد تم تجميعه في القيمة العادلة الناشئ عن القيمة الزمنية للخيار الذي  الُمجمعالمحاسبة عن التغير تتم  الملكية. ويجب أن

 :كما يلي) 'المبلغ'حقوق الملكية (لمنفصل  مكونفي 

بأصل غير مالي  ملزمأو ارتباط  ،ر مالي أو التزام غير ماليإثبات أصل غي له عن البند الُمتحوط-الحقا - إذا نتج ) 1(
المبلغ من  أن تزيليجب على المنشأة فإنه  ،تحوط القيمة العادلةعن محاسبة الطبق عليه نأو التزام غير مالي ت

صل التكلفة األولية أو المبلغ الدفتري اآلخر لأل ضمن-مباشر بشكل – أن تدرجهحقوق الملكية ول المكون المنفصل
فإنه ال يؤثر على الدخل  وبالتالي) 1معيار المحاسبة الدولي  أنظروال يعد ھذا تعديل إعادة تصنيف ( .أو االلتزام

 الشامل اآلخر.

منفصل  مكون المبلغ منإعادة تصنيف تتم يجب أن  هفإن ،)1( التي يشملھا البندخالف تلك بعالقات التحوط ) ل2(
) في الفترة أو 1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أارة على حقوق الملكية إلى الربح أو الخسل

على الربح أو الخسارة (على  لھا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الُمتحوط خاللھاالتي تؤثر  ھاالفترات نفس
 ).مبيعات التوقعحدث تعندما  ،سبيل المثال

 أكثر،استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في فترة مستقبلية واحدة أو أن يتم عا لم يكن متوق ) وبالرغم من ذلك، إذا3(
تعديل على أنه الربح أو الخسارة  إلىاسترداده أن يتم إعادة تصنيف المبلغ الذي ال يتوقع أن تتم -  فوراً -يجب  هفإن

 ).1معيار المحاسبة الدولي  أنظر( تصنيفإعادة 
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ُمتحوطاً  اً يحوط بند الذي لخيارلإثبات التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،لدخل الشامل اآلخرا يتم، ضمن يجب أن(ج)   
 ُ ً  التغير وبالقدر الذي يكون فيه ،بفترة زمنية له متعلقا منفصل  مكونفي  يتم تجميعهويجب أن  له بالبند الُمتحوط متعلقا

 تكون وذلك بالقدر الذي تحوط،نه أداة أالخيار على  وسمفي تاريخ  ،يةالقيمة الزمن يتم استنفاد حقوق الملكية. يجب أنل
لقيمة ان يؤثر تعديل أ خاللھا على مدى الفترة التي يمكن منطقيساس منتظم وأعلى  الُمتحوط له،متعلقة بالبند  فيه

اختارت قد أداة حقوق ملكية  هل إذا كان البند الُمتحوط ،على الربح أو الخسارة (أو الدخل الشامل اآلخر للتحوط الحقيقية
 ،يجبفإنه  وبالتالي،. )5.7.5الدخل الشامل اآلخر وفقاً للفقرة  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرضالمنشأة لھا 

حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على لالمنفصل  المكونمن  االستنفاد إعادة تصنيف مبلغأن تتم  ،في كل فترة تقرير
 عن محاسبةال إذا لم يتم االستمرار في وبالرغم من ذلك،). 1معيار المحاسبة الدولي  أنظرل إعادة تصنيف (نه تعديأ

أن تتم - فوراً -يجب  هفإن ،أداة التحوط على أنھاللخيار  الحقيقيةالتغير في القيمة  تتضمنعالقة التحوط التي لالتحوط 
حقوق الملكية لالمنفصل  المكونفي  تم تجميعه) الذي قد ذ الُمجمعاالستنفاإعادة تصنيف صافي المبلغ (أي بما في ذلك 

  .)1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أإلى الربح أو الخسارة على 

جنبية لعمالت األا المبنية على أسعارق وفراللعقود اآلجلة ومن االمحاسبة عن العنصر اآلجل 
  لألدوات المالية

  
من لعنصر الفوري االتغير في قيمة - فقط -  تسمجل واآلعقد من الالعنصر الفوري والعنصر اآلجل بين منشأة الا تفصل عندم   6.5.16

مالية الداة األلعمالت األجنبية عن ا سعارأ المبني علىفرق المنشأة الأو عندما تفصل  ،نه أداة التحوطألعقد اآلجل على ا
الفقرة  أن تطبقيمكن للمنشأة فإنه  )،(ب)6.2.4الفقرة  أنظرنھا أداة التحوط (أ المالية على داةتلك األ وسممن  تستثنيهو
يتم  كما بالطريقة نفسھااالجنبية  العمالت سعارأ المبني علىفرق العلى العنصر اآلجل من العقد اآلجل أو على  6.5.15

في الفقرات  الواردةرشادات التطبيق إ قأن تطبيجب على المنشأة  ،على القيمة الزمنية للخيار. في تلك الحالة اتطبيقھ
  .6.5.39ب-6.5.34ب

  
  بنودال من تحوطات مجموعة 6.6
  

  له نھا البند الُمتحوطأبنود على من التأھل مجموعة 

 اً لهُمتحوط اً ) بند6.6.8ب-6.6.1الفقرات ب أنظر ؛بنود تشكل صافي مركزمن بنود (بما في ذلك مجموعة من المجموعة  تُعد    6.6.1
  فقط إذا: ھالً مؤ

نت   بشكل فردي؛ –مؤھلة  لھا ُمتحوط اً بنودتُعد بنود) ل مكوناتمن بنود (بما في ذلك (أ)     تكوَّ

 ؛ دارة المخاطرإألغراض  جماعيساس أعلى -معاً - يتم إدارتھامجموعة ال ضمنالبنود  (ب)    كانت

بشكل - تناسبيةفي تدفقاتھا النقدية  التقلباتان تكون  التي ال يُتوقعبنود من الفي حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة (ج)   
 :تعويضية مراكز مخاطر في التدفقات النقدية للمجموعة بحيث تنشأ التقلب الكليمع -تقريبي 

ً تحوط )  كانت1(   ؛جنبيةأ عمالتمخاطر من  ا

على الربح أو  التوقع معامالت خاللھان تؤثر أفترة التقرير التي يتوقع  ھذا يحددصافي المركز  وسم ) كان2(
  ).6.6.8ب-6.6.7الفقرات ب أنظرإلى طبيعتھا وحجمھا ( باإلضافة ،الخسارة

  اسمي لمبلغ مكون وسم

ة جزءً  المكون الذي يمثلعد يُ        6.6.2 دال من من مجموعة مؤھل ود بن ه اً بن اً ل ؤھالً  ُمتحوط اً مع ھدف الوسمن يكون أ ةطيشر م  متفق
  ر.دارة المخاطإالمنشأة من 

  التحوط فقط إذا: عن لمحاسبةلالدنيا) مؤھال  الشريحة ،(على سبيل المثال كليةمجموعة من  الذي يمثل شريحة المكون يُعد      6.6.3

 بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛ –وقياسه -بشكل منفصل -تحديده  من الممكنكان (أ)     
نلدارة المخاطر ھو تحوط من إھدف الكان (ب)      ؛شريحةثل يم مكوِّ

(بحيث ال يتأثر  ھانفس منھا لمخاطر الُمتحوطلمنھا معرضة  الشريحةالتي تم تحديد  الكليةكانت البنود في المجموعة (ج)    
الذي تشكله بنود معينة من المجموعة  لھا بالجزء من الشريحة الُمتحوط-بشكل جوھري – لھا قياس الشريحة الُمتحوط

 ؛ )الكلية

منشأة تستطيع تحديد وتتبع كانت ال ،)ُمثبتأو أصل  غير ُمثبت ارتباط ملزم ،(على سبيل المثال قائمة تحوط بنود(د)    ل
االلتزام  قادرة على كون المنشأةت(بحيث  لھا البنود التي يتم منھا تحديد الشريحة الُمتحوط الكلية من مجموعةال

  ؛بمتطلبات المحاسبة عن عالقة التحوط المؤھلة)

الفقرة  أنظرمبلغ اسمي (لمكونات  متطلباتال تستوفيخيارات دفع مقدم التي تتضمن المجموعة  ضمنأي بنود (ھـ)   كانت 
  ).6.3.20ب
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  العرض

 مخاطرھا الُمتحوط منھا علىتؤثر والتي  ،تحوط صافي مركز) أي( تعويضيةلھا مراكز مخاطر  ،بنودمن المجموعة لتحوط ل       6.6.4
تم  يجب أن هفإن ،ئمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربنود مستقلة مختلفة في قا ائر تحوط ي عرض أي مكاسب أو خس

الذي البند  سطر يبقى المبلغ في ،في تلك القائمة وبالتالي،. لھا في تلك القائمة في سطر مستقل عن تلك المتأثرة بالبنود الُمتحوط
  .يراد أو تكلفة المبيعات) دون تأثرإلا ،(على سبيل المثال الُمتحوط له نفسهبالبند  يتعلق

في قائمة المركز يتم،  يجب أن هفإن ،مجموعة في تحوط قيمة عادلةعلى أنھا  –معاً - التي يتم التحوط لھا وااللتزاماتألصول ل     5. 6.6
ى  ،المالي ة عل ارة من األصول وااللتزامات الفردي دفتري لأإثبات المكسب أو الخس غ ال ديل للمبل ه تع ة ن ة المعني ود الفردي لبن

  (ب).6.5.8المكونة للمجموعة وفقاً للفقرة 

  صفريصافي مراكز 

-بالكامل - فيما بينھا  تعوض لھا ن البنود الُمتحوطأ(أي  صفريمركز صافي  لھامجموعة الُمتحوط له ھو عندما يكون البند      6.6.6
عالقة تحوط ال تتضمن أداة تحوط،  ضمن بأن تسمهنشأة سمح للمفإنه يُ  ،)جماعيساس أدارتھا على إالمخاطر التي تتم 

  :ة أنطيشر

بتحوط -بشكل روتيني -تقوم المنشأة بموجبھا والتي  ،من استراتيجية تحوط صافي مخاطر متحرك اً يكون التحوط جزء(أ)     
فق الزمني الذي المعامالت في األ تدخل ماعند ،المراكز الجديدة من نفس النوع مع مرور الوقت (على سبيل المثال

 ؛ المنشأة) تتحوط له

هالمركز الُمتحوط  صافي يتغير(ب)    ى مدى  في ل رالحجم عل تراتيجية  عم صافي مخاطر متحرك وتستخدم لتحوط الاس
ً صافي المركز ال يكون صافي المخاطر (أي عندما لتحوط في التحوط مؤھلة  أدواتالمنشأة    )؛صفريا

ً صافي المركز ال يكون صافي المراكز ھذه عندما مثل التحوط على  عن بةمحاسالتطبيق - عادةً –يتم (ج)    ويكون  صفريا
 بأدوات تحوط مؤھلة؛  لھا ُمتحوطا

ن المحاسبة أل متسقة، نظراً محاسبية غير  نتائج صفريالتحوط على صافي مركز عن محاسبة التطبيق  عدم ينشأ عن(د)    
  مركز.  ذلك يتم إثباتھا في تحوط صافيوالتي خالف  تعويضية،مراكز مخاطر  لن تثبت

  
  
  نه مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأعلى  يتعرض ائتمان وسمخيار  6.7
  
  

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للوسم يتعرض ائتمان تأھل
  

على  يةمخاطر االئتمانالدلة من خالل الربح أو الخسارة إلدارة منشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسھا بالقيمة العاال استخدمتإذا       6.7.1
على ھذا  يتم إدارتھا بالقدر الذي إليه ،المالية داةاأل أن تسملھا  ه يمكنفإن ،)يأداة مالية (تعرض ائتمان ،أو جزء من، جميع

  ح أو الخسارة إذا:نھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربأعلى  ،النحو (أي جميعھا أو جزء منھا)

لمشتقة للمنشأة المرجعية ا يطابقأو حامل ارتباط القرض)  ،المقترض ،(على سبيل المثال يتعرض االئتمانالسم اكان  (أ)   
  ؛(مطابقة االسم) يةاالئتمان

 .يةاالئتمان لمشتقةلوفقاً  تسليمھااألدوات التي يمكن  أولوية تطابقالمالية  األدوات أولوية (ب)  كانت

تقع ضمن  يةئتماناال ھامخاطر يتم إدارةالمالية التي  داةبغض النظر عما إذا كانت األ الوسمبھذا  أن تقومويمكن للمنشأة 
خارج نطاق ھذا المعيار). التي تقع ارتباطات القروض  أن تسميمكن للمنشأة  ،(على سبيل المثال م الأنطاق ھذا المعيار 

ن أويجب على المنشأة  .ثناء عدم إثباتھاأأو  بعده،أو  لھا، لمالية عند اإلثبات األوليا داةتلك األ أن تسمويمكن للمنشأة 
 .بشكل متزامنالوسم  توثق

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموسومالمحاسبة عن التعرض االئتماني 

ينھا يتم قياسھأعلى  6.7.1أداة مالية وفقاً للفقرة  وسمإذا تم        6.7.2 أو  ،ا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بعد اإلثبات األول
والقيمة العادلة  وجد،ن إبين المبلغ الدفتري،  الوسمإثبات الفرق في تاريخ أن يتم -فوراً -يجب  هفإنسابقا، –لم يكن قد تم إثباتھا 

رة يتم قياسھا بالقيمة العاالتي ألصول المالية ولالربح أو الخسارة.  ضمن اً للفق ، أ4.1.2دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفق
ابقاً – تم إثباتھا التي الُمجمعةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة أن يتم –فوراً -يجب  هفإن دخل الشامل اآلخر من  ضمن-س ال

  .)1معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف (أخسارة على الربح أو الحقوق ملكية إلى 
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ي  داةقياس األأال تستمر في يجب على المنشأة        6.7.3 ة الت ا،المالي ا، أو عن جزء منھ أ عنھ ة من  نش ة العادل ة، بالقيم مخاطر ائتماني
  خالل الربح أو الخسارة إذا:

 مستوفاة، على سبيل المثال: 6.7.1في الفقرة  الواردةالتأھل  ضوابطلم تعد   ) أ(

أو  ،نھاؤھاإأو  ،بھا التي ينشأ عنھا مخاطر ائتمانية أو يتم بيعھا المتعلقةالمالية  داةأو األ المشتقة االئتمانية تنقضي) 1(
 تسويتھا، أو

 نظراً قد يحدث ذلك  ،على سبيل المثالفائتمانية.  مشتقاتلألداة المالية تدار باستخدام  يةمخاطر االئتماناللم تعد ) 2(
تغيرات في متطلبات رأس المال للحامل ارتباط القرض أو  االئتمانية للمقترض أو الجودةفي  يناتلتحسل

 منشأة؛ العلى  المفروضة

بالقيمة العادلة من خالل الربح  ،التي تنشأ عنھا مخاطر ائتمانية ،المالية داةن يتم قياس األأمطلوبا خالف ذلك ب لم يكن (ب)  
ً للفقرة  عمال المنشأة في ھذه األثناءألم يتغير نموذج  هنأأو الخسارة (أي  ً إعادة تصنيف وفقا بحيث يكون مطلوبا

4.4.1(.  

ا المالية، األداةقياس  في منشأةال تستمر العندما        6.7.4 ا، التي ينشأ عنھ ة أو عن جزء منھ ة العادل ة بالقيم من خالل  مخاطر ائتماني
د. ويجب أنھي صبح فإن القيمة العادلة لتلك األداة المالية في تاريخ التوقف ت الربح أو الخسارة، دفتري الجدي ا ال تم  مبلغھ -ي

ارةأالمالية على  داةاأل وسمالذي تم استخدامه قبل  هتطبيق القياس نفس-الحقاً  ربح أو الخس ا  نھا بالقيمة العادلة من خالل ال (بم
ى -أوالً –قد تم تصنيفه  فإن أصالً مالياً كان ،على سبيل المثالفالذي ينتج عن المبلغ الدفتري الجديد).  االستنفادفي ذلك  ه أعل ن

اد حساب سوف إلى ذلك القياس وسوف يعود تم قياسه بالتكلفة الُمستنفدة ي دليع ي  مع ه الفعل ىفائدت تناد إل الي  باالس ه إجم مبلغ
  القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عدم االستمرار في الدفتري الجديد في تاريخ

  
  

  والتحول يانالسرتاريخ  7الفصل 
  
  السريانتاريخ  7.1
  
 وإذا .األبكرويسمح بالتطبيق  .أو بعده 2018يناير 1لفترات السنوية التي تبدأ فيلھذا المعيار  أن تطبقيجب على المنشأة     7.1.1

في الواردة  جميع المتطلبات وأن تطبقعن تلك الحقيقة  أن تفصحيجب عليھا فإنه  أبكر،ھذا المعيار  أن تطبقمنشأة الاختارت 
ً - أنظر(ولكن  هھذا المعيار في الوقت نفس  ه،في الوقت نفسأيضا، –). ويجب عليھا 7.3.2و 7.2.21و ،7.1.2الفقرات - أيضا

  .في الملحق ج الواردةالتعديالت  أن تطبق

ل ل ،7.1.1في الفقرة  الواردةبالرغم من المتطلبات        7.1.2 دأ قب ي تب اير 1لفترات السنوية الت أة فإن ،2018 ين اره يمكن للمنش  أن تخت
نھا بالقيمة العادلة من خالل أعلى  سومةوالملمتطلبات عرض المكاسب والخسائر من االلتزامات المالية -فقط - األبكرالتطبيق 

ارة  ربح أو الخس واردةال رات  وال ي الفق ق  5.7.20ب - 5.7.5و ب ،7.2.14و ،5.7.9-5.7.7و ،(ج)5.7.1ف دون تطبي
عن  أن تفصحيجب عليھا ه فإن ،تلك الفقرات-فقط - أن تطبقمنشأة الاختارت  وإذافي ھذا المعيار.  الواردةت اآلخرى المتطلبا

رات -ساس مستمر أعلى -ن تقدم أتلك الحقيقة و ر  11-10اإلفصاحات المتعلقة بذلك المبينة في الفق دولي للتقري ار ال من المعي
  .)7.2.15و 7.2.2الفقرتين -أيضا – أنظر( ).)2010(9المالي رير (المعدل بالمعيار الدولي للتق 7المالي 

الفقرتين  ،2013في ديسمبر الُمصدر، "2012-2010لمعايير الدولية للتقرير المالي دورة على االتحسينات السنوية "عدل      7.1.3
التعديل ذلك  أن تطبقجب على المنشأة . وي3المعيار الدولي للتقرير المالي على  من تعديل ُمشتق كتعديل تابع 5.7.5و4.2.1
  .3للتقرير المالي التي ينطبق عليھا المعيار الدولي  األعمالعلى تجميع -مستقبلي بأثر –

 ،5.7.6و ،5.2.1و ،5.1.1و  ،4.2.1و  ،3.1.1الفقرات  ،2014في مايو  الُمصدر ،15المالي عدل المعيار الدولي للتقرير      7.1.4
الفقرات  ضافةإوتمت                      والعنوان المتعلق بھا. 16وحذف الفقرة ج 42وج 5وج ،5.7.1وب ،3.2.13وب

بتطبيق المعيار الدولي للتقرير تقوم تلك التعديالت عندما  أن تطبقيجب على المنشأة و .ألملحق لى اإتعريف وأ 5.7.1و 5.1.3
  .15المالي 

. 46- 5- 5و ب 34- 5- 5، ب8- 3- 4، ب15- 5- 5، 1- 2الفقرات  2016المصدر في يناير  16لي عّدل المعيار الدولي للتقرير الما     7.1.5
  .16يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  التحول 7.2
  
يرات يالسياسات المحاسبية والتغ" 8المالي للتقرير الدولي وفقاً للمعيار -بأثر رجعي –ھذا المعيار  أن تطبقعلى المنشأة يجب      7.2.1

تطبيق  وال يجوز أن يتم. 7.2.28و 7.2.26-7.2.4باستثناء ما تم تحديده في الفقرات  "،في التقديرات المحاسبية واألخطاء
  في تاريخ التطبيق األولي.- بالفعل -تم إلغاء إثباتھا قد ھذا المعيار على البنود التي 
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فإن تاريخ التطبيق األولي ھو التاريخ  ،7.3.2و 7.2.28-7.2.3و ،7.2.1في الفقرات  الواردة ضيات التحولمقت وألغراض     7.2.2
 ويجب أن تكون بداية فترة التقرير التي تلي إصدار ھذا المعيار. ھذا المعيارلالذي تطبق فيه المنشأة ألول مرة تلك المتطلبات 

 ً واحد أو تاريخ  علىالتحول ينطوي  يمكن أن هفإن ،9المالي لمعيار الدولي للتقرير تختاره المنشأة لتطبيق ا الذي للمنھجوتبعا
  .مختلفةكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي لمتطلبات أ

  لتصنيف والقياسلالتحول 
  )5و 4(الفصالن 

(أ) أو 4.1.2في الفقرة  الواردلشرط ا ييستوفمالي الصل األما إذا كان أن تُقوم يجب على المنشأة  األولي، في تاريخ التطبيق      7.2.3
-  رجعي بأثر–تطبيق التصنيف الناتج يتم  في ذلك التاريخ. ويجب أن التي توجدوالظروف  الحقائقساس أ(أ) على أ4.1.2

  .رات التقرير السابقةتالمنشأة في ف أعمالبغض النظر عن نموذج 

القيمة عنصر قوم ن تُ أ منشأةلل) 8الدولي (كما تم تعريفه في معيار المحاسبة  عمليال إذا كان من غير ،في تاريخ التطبيق األولي      7.2.4
ً للفقرات ب للنقود الُمعدل الزمنية عند اإلثبات األولي  ُوجدتساس الحقائق والظروف التي أد على 4.1.9ب-ب4.1.9وفقا

ساس الحقائق أألصل المالي على ذلك اي لالتدفق النقدي التعاقد أن تُقوم خصائصيجب على المنشأة ه فإن ،لألصل المالي
خذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة عند اإلثبات األولي لألصل المالي دون األ ُوجدتوالظروف التي 

ً -  أنظرد (4.19ب-ب4.1.9في الفقرات ب الواردةالزمنية للنقود    .)7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ص42الفقرة - أيضا

ا إذا كانت ن تُ أمنشأة لل) 8 الدولي المحاسبة معيار في تعريفه تم كما(العملي في تاريخ اإلثبات األولي، إذا كان من غير        7.2.5 وم م ق
دماً ضئيلةالقيمة العادلة  رة ب لميزة الدفع مق اً للفق ى 4.1.12وفق ي أ(ج) عل ائق والظروف الت ات  وجدتساس الحق د اإلثب عن
الياألولي لألص أة ه فإن ،ل الم ى المنش وميجب عل دي أن تُق دي التعاق دفق النق ذلك خصائص الت الي األصل ل ى أساس  الم عل

تثناء  وجدتالتي الحقائق والظروف  بان اس الي دون األخذ في الحس زاتفي تاريخ اإلثبات األولي لألصل الم دم مي دفع مق ً ال  ا
ً - أنظر( .4.1.12في الفقرة ب الوارد   .)7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ق42الفقرة - أيضا

ولكن لم يتم قياس القيمة العادلة  4.1.5أو  4.1.4 وأ ،أ4.1.2منشأة تقيس عقداً مختلطاً بالقيمة العادلة وفقاً للفقرات الإذا كانت       7.2.6
مجموع تكون  ت التقرير المقارنة يجب أنفي فترا فإن القيمة العادلة للعقد المختلط ،للعقد المختلط في فترات التقرير المقارنة

عادت المنشأة أوالمشتقة المدمجة) في نھاية كل فترة تقرير مقارنة إذا  ةمشتق المضيف الذي ال يُعدالعادلة للمكونات (أي  القيم
  .)7.2.15الفقرة  أنظرالسابقة ( الفترات عرض

أي فرق بين القيمة العادلة  أن تثبتيجب على المنشأة  األولي،تاريخ اإلثبات في  ،فعنئذٍ  ،7.2.6الفقرة  تطبقمنشأة الإذا كانت      7.2.7
 ضمن األوليالعقد المختلط في تاريخ اإلثبات  لمكوناتالقيم العادلة  مجموعو األوليلعقد المختلط في تاريخ اإلثبات لمجمل ا

 تتضمن) لفترة التقرير التي مناسب ھو ما بحسبخر لحقوق الملكية، آمكون ضمن (أو  المبقاةالرصيد االفتتاحي لألرباح 
  األولي. التطبيقتاريخ 

  :أن تسم التطبيق األولييمكن للمنشأة في تاريخ        7.2.8

 أو  ؛4.1.5نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة أمالي على ال (أ)     األصل

  .5.7.5وفقاً للفقرة  اآلخر نه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملأعلى  ةحقوق ملكيستثمار في أداة (ب)   اال

تطبيق يتم  . ويجب أنالتطبيق األوليفي تاريخ التي توجد ساس الحقائق والظروف أعلى  الوسممثل ھذا القيام بيجب أن يتم 
  .رجعي بأثر–التصنيف ذلك 

  : التطبيق األوليفي تاريخ       7.2.9

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أمالي على الألصل لالسابق  وسمھا أن تلغي المنشاة على يجب(أ)    
 .4.1.5في الفقرة  الواردلشرط ا يال يستوفإذا كان ذلك األصل المالي 

ة من خالل الربح والخسارة إذا كان نه يتم قياسه بالقيمة العادلأمالي على الألصل لالسابق  وسمھا أن تلغييمكن للمنشأة (ب)   
 .4.1.5في الفقرة  الواردلشرط ا ييستوفذلك األصل المالي 

 تطبيقيتم  . ويجب أنالتطبيق األوليفي تاريخ  التي توجدساس الحقائق والظروف أعلى  اإللغاءمثل ھذا القيام بم تيجب أن ي
  ثر رجعي.أب- التصنيف ذلك
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  ألولي:ا التطبيقفي تاريخ     7.2.10

 .(أ)4.2.2نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة أمالي على ال االلتزام أن تسميمكن للمنشأة (أ)     

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أمالي على ال لاللتزامالسابق  وسمھا ى المنشاة أن تلغييجب عل(ب)   
 الوسممثل ھذا  أ) وكان(4.2.2اآلن في الفقرة  الواردوفقاً للشرط  األوليقد تم في تاريخ اإلثبات  الوسمان مثل ھذا إذا ك

 .التطبيق األوليذلك الشرط في تاريخ  يال يستوف

ح أو الخسارة إذا يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الرب أنه السابق لاللتزام المالي على وسمھا أن تلغي يمكن للمنشأة(ج)   
ً للشرط  األوليعند اإلثبات  الوسممثل ھذا القيام بكان قد تم   الوسم(أ) وكان مثل ھذا 4.2.2اآلن في الفقرة  الواردوفقا

 .التطبيق األوليذلك الشرط في تاريخ  ييستوف

يتم  يجب أنو .التطبيق األوليخ في تاري التي توجدساس الحقائق والظروف أعلى  لغاءاإلو الوسممثل ھذا القيام بيجب أن يتم 
  بأثر رجعي.- تطبيق ذلك التصنيف 

 ، فإنهرجعي بأثر-طريقة الفائدة الفعلية  للمنشأة أن تطبق) 8الدولي معيار المحاسبة  تم تعريفه فيعملي (كما الغير من إذا كان     7.2.11
  :أن تعالجيجب على المنشأة 

جمالي المبلغ الدفتري لذلك إنھا أعلى  معروضةاللتزام المالي في نھاية كل فترة مقارنة القيمة العادلة لألصل المالي أو ا(أ)    
  ؛الفترات السابقة بإعادة عرضالمنشأة  قامتاألصل المالي أو التكلفة الُمستنفدة لذلك االلتزام المالي إذا 

جمالي المبلغ الدفتري الجديد لذلك إنھا أعلى  ولياألالقيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي في تاريخ التطبيق (ب)   
  لھذا المعيار. األوليفي تاريخ التطبيق  المالي االلتزام لذلك الجديدة الُمستنفدة التكلفة أو األصل المالي

ً –منشأة الإذا قامت     7.2.12 ً لمعيار المحاسبة الدولي  بالتكلفة بالمحاسبة- سابقا لھا  ليس حقوق ملكيةداة عن استثمار في أ ،)39(وفقا
ً مرتبط وكان ةمشتقيُعد ) (أو ألصل 1دخل المستوى (أي مُ ألداة مماثلة في سوق نشطة  معلنسعر  ملكية الأداة حقوق بـمثل  أ

 يجب أنو. األولياألداة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق  أن تقيس تلكيجب عليھا ه فإن ،)ھاتتم تسويته بتسليم تلك، ويجب أن
خر من آ ضمن مكون(أو  المبقاةالرصيد االفتتاحي لألرباح  ضمنإثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والقيمة العادلة  يتم

  .األوليمناسب) لفترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق  ما ھو حسبب ،عناصر حقوق الملكية

 ويجب أن ـ،ب أة وكان مرتبطمشتقيُعد عن التزام ، 39قاً لمعيار المحاسبة الدولي بالمحاسبة بالتكلفة وف-سابقاً –منشأة الإذا قامت     7.2.13
يجب عليھا )، فإنه 1دخل المستوى مُ أي ( مماثلةفي سوق نشطة ألداة  معلنسعر  ليس لھاأداة حقوق ملكية بتسليم،  تسويتهتتم 

إثبات أي فرق بين المبلغ يتم  يجب أنو. األولييق بالقيمة العادلة في تاريخ التطب ةمشتقالذي يعد ذلك االلتزام  أن تقيس
  .األوليتاريخ التطبيق  تتضمنالتقرير التي  المبقاة لفترةالرصيد االفتتاحي لألرباح  ضمنالدفتري السابق والقيمة العادلة 

 تماثلتحدث عدم س 5.7.7 قرةالف في الواردةما إذا كانت المعالجة  أن تحدديجب على المنشأة  األولي،في تاريخ التطبيق    7.2.14
يجب و. األوليفي تاريخ التطبيق  التي توجدساس الحقائق والظروف أعلى  ستضخمه،أو  ،الربح أو الخسارة ضمنمحاسبي 

  .ساس ذلك التحديدأعلى -بأثر رجعي -تطبيق ھذا المعيار يتم  أن

ھذا المعيار لمتطلبات التصنيف والقياس  تتبنىالتي  ،لمنشأةاه يجب على فإن ،7.2.1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم   7.2.15
ن تقدم أ )،5.5و 5.4تضمن المتطلبات المتعلقة بقياس التكلفة الُمستنفدة لألصول المالية والھبوط في القسمين ت والتي(

الفترات  تعيد عرضال يلزمھا أن ولكن  7المالي المعيار الدولي للتقرير  منس 42- ل42المبينة في الفقرات  اإلفصاحات
ً وفقط إذا،  سابقة إذا،الفترات ال أن تعيد عرضيمكن للمنشأة والسابقة.  لم  إذا. والمتأخر اإلدراكاستخدام ون بدكان ذلك ممكنا

أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري  أن تثبتيجب على المنشأة ه فإن ،سابقةالفترات ال بإعادة عرضمنشأة ال تقم
ضمن مكون (أو  المبقاةالرصيد االفتتاحي لألرباح  ضمن األوليتاريخ التطبيق  تتضمنبداية فترة التقرير السنوية التي  في
إذا  وبالرغم من ذلك، األولي.تاريخ التطبيق  ة التي تتضمنمناسب) لفترة التقرير السنويما ھو حسب ، بحقوق الملكيةلخر آ

في  الواردةجميع المتطلبات  تظھريجب أن  الُمعاد عرضھافإن القوائم المالية  ،سابقةالفترات بإعادة عرض المنشأة ال قامت
 وليأكثر من تاريخ تطبيق أ 9منشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ال الذي اختارته المنھجنتج عن  وإذاھذا المعيار. 

). ويكون ھذا ھو الحال، على سبيل 7.2.2الفقرة  أنظر(أولي فإن ھذه الفقرة تنطبق على كل تاريخ تطبيق  ،للمتطلبات المختلفة
من االلتزامات المالية التي  المكاسب والخسائر بعرضللمتطلبات المتعلقة - فقط -  األبكرمنشأة التطبيق الالمثال، إذا اختارت 

في ھذا  الواردة ق المتطلبات اآلخرىقبل تطبي 7.1.2من خالل الربح والخسارة وفقاً للفقرة  يتم وسمھا على أنھا بالقيمة العادلة
  المعيار.

زم فإن "،األوليالمالي  التقرير" 34ولية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أتقارير مالية بإعداد منشأة ال قامتإذا      7.2.16 أة ه ال يل أن المنش
ً  بيق األوليالتطالسابقة لتاريخ  األوليةفي ھذا المعيار على الفترات  الواردةالمتطلبات  تطبق ً - إذا لم يكن ذلك ممكنا ا  عمليا (كم

  ).8الدولي في معيار المحاسبة  تم تعريفه
  

 



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  28  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  )5.5الھبوط (القسم 

ً لمعيار المحاسبة الدولي -ثر رجعي أب- 5.5في القسم  الھبوط الواردةمتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة     7.2.17 مع مراعاة  8وفقا
  .7.2.20- 7.2.18و 7.2.15الفقرات 

ةمعلومات أن تستخدم اليجب على المنشأة  األولي،في تاريخ التطبيق      7.2.18 دة، المعقول رر ال والمؤي د ال مب ة أو جھ دون تكلف متاحة ب
ة ةاالئتماني المخاطرتحديد ل ،لھما ات أداة مالي ي– في التاريخ التي تم فيه إثب ود الضمان  قرضرتباطات ال(أو  بشكل أول وعق

هصبحت فيه المنشأة طرفاً في ارتباط ألتاريخ الذي المالي في ا ه في رة  ال رجع اً للفق ارن ) و5.5.6وفق كأن تق مخاطر المع  ذل
  ھذا المعيار.ل األولي تطبيقال في تاريخ يةاالئتمان

  :أن تطبقيمكن للمنشأة  األولي،منذ اإلثبات  يةاالئتمان المخاطرعند تحديد ما إذا كانت ھناك زيادة كبيرة في    7.2.19

  ؛5.5.24ب-5.5.22وب 5.5.10في الفقرات  الواردةالمتطلبات (أ)     

 30 عنما يزيد بتجاوز موعد استحقاقھا تلدفعات التعاقدية التي ل 5.5.11في الفقرة  الوارد دحضهاالفتراض الممكن (ب)   
 ً منذ  يةاالئتمان المخاطركبيرة في تحديد الزيادات المن خالل تطبق متطلبات الھبوط وف إذا كانت المنشأة س ،يوما

  .االستحقاق موعد تجاوز عن معلوماتساس أالمالية على  األدواتتلك ل األولياإلثبات 

رة في  تطلب، إذا األوليفي تاريخ التطبيق     7.2.20 ادة كبي اك زي ةاالئتمان المخاطرتحديد ما إذا كان ھن ات  ي ذ اإلثب يمن ة أو  األول تكلف
 العمر مدى علىلخسائر االئتمانية المتوقعة لخسارة بمبلغ مساو  مخصص أن تثبتيجب على المنشأة ه فإن ،اجھداً ال مبرر لھم

ات أفي كل تاريخ تقرير إلى  اء إثب ك ن يتم إلغ م تل ا ل ة (م ة تاألداة المالي ك األداة المالي ةاالئتمان منخفضة المخاطركن تل في  ي
  .)(أ)7.2.19ة الفقر تنطبقتاريخ التقرير، وفي ھذه الحالة 

  )6التحوط (الفصل  عن لمحاسبةلالتحول 

معيار لالتحوط  المحاسبة عن في تطبيق متطلبات أن تستمرلھا اختيار  فإنه يمكن ،ألول مرة- منشأة ھذا المعيار العندما تطبق     7.2.21
من ھذا المعيار. ويجب على  6ل في الفص الواردةنھا سياستھا المحاسبية بدالً من المتطلبات أعلى  39الدولي المحاسبة 

- أيضا- أن تطبقعلى المنشأة التي تختار تلك السياسة يجب . وتحوطاتھا تلك السياسة على جميع عالقات أن تطبقالمنشأة 
دون التعديالت التي ب "تحوطات صافي استثمار في عملية اجنبية" 16 المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير
  .من ھذا المعيار 6الفصل في  الواردةين ذلك التفسير والمتطلبات توفق ب

ھذا لالتحوط  عن محاسبةالمتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة فإنه  ،7.2.26باستثناء ما ھو منصوص عليه في الفقرة     7.2.22
  مستقبلي.بأثر –المعيار 

استيفاء يتم  يجب أن فإنه ،التحوط عن محاسبةلل متطلبات ھذا المعيارل وليتاريخ التطبيق األالتحوط من  عن محاسبةاللتطبيق     7.2.23
  التأھل كما ھي في ذلك التاريخ. ضوابطجميع 

ً - التي تتأھلو 39الدولي التحوط وفقاً لمعيار المحاسبة  عن لمحاسبةل تأھلتيجب اعتبار عالقات التحوط التي     7.2.24  لمحاسبةل– أيضا
اً  عن ار ( وابطلضالتحوط وفق ذا المعي رة  أنظرھ د  ،)6.4.1الفق ة التحوط عن وازن لعالق ادة ت بان أي إع د األخذ في الحس بع

  .نھا عالقات تحوط مستمرةأ )،(ب)7.2.25الفقرة  أنظرالتحول (

 :هفإن ،ھذا المعيارلالتحوط  عن محاسبةالمتطلبات ل األولي تطبيقالعند     7.2.25

محاسبة الالتي توقفت فيھا عن تطبيق متطلبات  ھاتطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفسي أن تبدأ ف يمكن للمنشأة(أ)    
  ؛39الدولي معيار المحاسبة لالتحوط عن 

ً لمعيار المحاسبة  أن تعتبر على المنشأةيجب (ب)   نسبة  عادة توازنء إلنھا نقطة البدأعلى  39الدولي نسبة التحوط وفقا
 ضمن اي مكسب أو خسارة من إعادة التوازن ھذأإثبات يتم  يجب أنو .مستمرة، إذا كان منطبقا التحوط لعالقة تحوط

  الربح أو الخسارة.

  :، فإنهھذا المعيارلالتحوط  عن محاسبةاللمتطلبات -مستقبلي بأثر –كاستثناء من التطبيق     7.2.26

ار  ،إذا–ثر رجعي أب- 6.5.15خيارات وفقاً للفقرة للالمحاسبة عن القيمة الزمنية أن تطبق  المنشأة على يجب(أ)      ا لمعي وفق
ه أداة تحوط أللخيار على  الحقيقيةالتغير في القيمة -فقط –وسم ، كان قد تم 39المحاسبة الدولي  ة تحوط.  ضمنن عالق

ك فقط على عالقات التحوط -ثر رجعي أب-وينطبق ھذا التطبيق  ي تل ة  وجدتالت رة مقارنأبكر في بداي ي ة أو فت م الت ت
 .اً فصاعد الحين ذلك من وسمھا
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ً للفقرة  أن تطبق يمكن للمنشأة(ب)    وفقا ، إذا–ثر رجعي أب-  6.5.16المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقا
 نه أداة تحوطأجل على اآلعقد الالتغير في العنصر الفوري من - فقط –وسم ، كان قد تم 39لمعيار المحاسبة الدولي 

فترة أبكر في بداية  وجدتالتي  تلك فقط على عالقات التحوط-ثر رجعي أب-  التطبيقعالقة تحوط. وينطبق ھذا  ضمن
ھذه ل-رجعي  بأثر- التطبيقمنشأة الاختارت  إذاذلك، إلى  باإلضافة. فصاعداً  الحين ذلك من وسمھاتم التي مقارنة أو 
ال يُتاح عند التحول  هنألھذا االختيار (أي  التي تتأھل قات التحوطعلى جميع عال يتم تطبيقھا يجب أنه فإن ،المحاسبة

المبينة  قوفرالتطبيق المحاسبة عن -ثر رجعي أب- أن يتم  يمكن). على حدة تحوط كل عالقةعلى أساس ھذا االختيار 
فترة مقارنة أبكر  في بداية وجدت) على عالقات التحوط تلك التي 6.5.16الفقرة  أنظراالجنبية ( العمالت أسعار على
 .فصاعداً  الحين ذلك من وسمھاتم التي أو 

 ألداة التحوط إذا: أنھاءأو  انقضاءنه ال يوجد أب 6.5.6طلب الفقرة تم-رجعي  بأثر- (ج)   يجب على المنشاة أن تطبق

 مقاصة طرف يحل أن على لوائح،أو  أنظمة الستحداثأو اللوائح،  أولألنظمة أداة التحوط، نتيجة طرفا وافق ) 1(
 من طرف لكل الجديد المقابل الطرف ھو ليصبح لھما المقابل األصلي الطرف محل طرف، من أكثر أو مقابل،
 ؛ الطرفين

للطرف  حاللاإلعلى تلك الضرورية إلحداث ھذا  تقتصرن وجدت، في أداة التحوط إالتغيرات اآلخرى،  ) كانت2(
  المقابل.

المعيار الدولي  وأ ،)2009( 9المالي المعيار الدولي للتقرير - بشكل أبكر –طبقت قد المنشآت التي 
  )2013( 9المالي المعيار الدولي للتقرير أو ) 2010( 9المالي للتقرير 

. األوليبالتطبيق  الصلة يذفي التاريخ  7.2.26- 7.2.1في الفقرات  الواردةمتطلبات التحول  أن تطبقيجب على المنشأة    7.2.27
مرة واحدة ل 17.2.26- 7.2.17و 7.2.14- 7.2.3في الفقرات  الواردة التحول مقتضياتمن  كاُلً  أن تطبقة على المنشأيجب و

ً منشأة الفقط (أي إذا اختارت  ال ھا فإن ،وليأ تطبيق كثر من تاريخأ . يتضمن9 تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليل منھجا
ً أي أن تطبقتستطيع   7.2.2الفقرتين  أنظر). (أبكرفي تاريخ -بالفعل -ا كان قد تم تطبيقھا مرة أخرى إذ المقتضياتمن تلك  ا

  ).7.3.2و

المعيار  وأ )2010( 9المالي المعيار الدولي للتقرير  وأ ،)2009( 9المالي المنشأة التي طبقت المعيار الدولي للتقرير إن    7.2.28
  المعيار:بتطبيق ھذا - الحقاً -) وتقوم 2013( 9المالي الدولي للتقرير 

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان أمالي على الألصل لالسابق  وسمھا أن تلغييجب عليھا (أ)     
ً للشرط -سابقا –القيام به قد تم  الوسمذلك  نتيجة لتطبيق  ىستوفولكن لم يعد ذلك الشرط مُ  4.1.5في الفقرة  الواردوفقا

 .ھذا المعيار

قد إذا لم يكن ذلك الوسم خالل الربح أو الخسارة من   العادلة نه يتم قياسه بالقيمةأمالي على الصل األ أن تسملھا  يمكن   (ب)
 .ن نتيجة لتطبيق ھذا المعيارذلك الشرط اآل ءولكن قد تم استيفا 4.1.5في الفقرة  الواردالشرط - سابقا –استوفى 

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان أمالي على ال لاللتزام السابق وسمھا أن تلغي (ج)   يجب عليھا
ً –القيام به قد تم  الوسمذلك  ً –سابقا نتيجة  ىستوف(أ) ولكن لم يعد ذلك الشرط مُ 4.2.2للفقرة  للشرط الوارد في وفقا

 .لتطبيق ھذا المعيار

قد  الوسمنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا لم يكن ذلك أعلى  المالي لتزاماال أن تسملھا  (د)   يمكن
 الشرط اآلن نتيجة لتطبيق ھذا المعيار. ء ذلكتم استيفاقد (أ) ولكن 4.2.2في الفقرة  الواردلشرط ا- سابقاً –استوفى 

 .ھذا المعياراألولي لتطبيق الفي تاريخ  ي توجدالتساس الحقائق والظروف أواإللغاء على  الوسممثل ھذا ب القيام يجب أن يتم
  ثر رجعي.أب-تطبيق ذلك التصنيف يتم  ويجب أن

  
 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9للتقرير المالي  ةير الدوليايلمعا اتسحب تفسير لجنة تفسير 7.3
  ) 2013( 9المالي ) والمعيار الدولي للتقرير 2010( 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،)2009(
 

. وقد تضمنت "الُمْدَمٌجةإعادة تقويم المشتقات " 9للتقرير المالي  ةالدولي تفسير لجنة تفسيرات المعاييرھذا المعيار محل  يحل      7.3.1
ً - المتطلبات التي كانت مبينة 2010في اكتوبر  9ضيفت إلى المعيار الدولي للتقرير المالي أالمتطلبات التي  ي الفقرتين ف- سابقا

 1فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  تابع، .  ونتيجة لتعديل9للتقرير المالي  الدولية ريايلمعا تفسيراتمن تفسير لجنة  7و 5
من تفسير لجنة  8في الفقرة -سابقا –المبينة قد تضمن المتطلبات  "المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة تطبيق"

  .9للتقرير المالي  الدولية المعايير تفسيرات

) والمعيار الدولي 2010( 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،)2009( 9يحل ھذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي       7.3.2
تطبيق  ختارأن تيمكن للمنشأة  ،2018يناير 1التي تبدأ قبل  السنويةلفترات فل وبالرغم من ذلك،). 2013( 9للتقرير المالي 

التطبيق ب ذو الصلة تاريخالبدالً من تطبيق ھذا المعيار إذا، وفقط إذا، كان  9المالي لمعيار الدولي للتقرير ل اإلصدارات األبكر
  .2015فبراير  1لمنشأة قبل ل األولي
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  الملحق أ 

  المصطلحات المعرفة

  لمالي.ُيعد ھذا الملحق جزًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير ا

الخسائر االئتمانية 
على مدى  المتوقعة

  شھراً 12

عن  التي تنتج الخسائر االئتمانية المتوقعةالذي يمثل  العمر مدى علىالخسائر االئتمانية المتوقعة الجزء من 
  .شھراً بعد تاريخ التقرير 12في السداد ألداة مالية والمحتملة خالل  عثرحداث التأ

ل ألصلالتكلفة الُمستنفدة 
  مالي اللتزام االمالي أو ال

  

ً منه األوليالمبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند اإلثبات  المبلغ دفعات سداد  مطروحا
ً  األصلي، ً منهأو  ليهإُمضافا ذلك ألي فرق بين طريقة الفائدة الفعلية استخدام ب الُمجمع االستنفاد مطروحا

  .مخصص خسارة بأيألصول المالية، ل ،وُمعدالً  ؛االستحقاق في تاريخغ المبلغ األولي والمبل

  العقد أصول

  

تتم المحاسبة ل "يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15تلك الحقوق التي يحددھا المعيار الدولي للتقرير المالي 
  .غرض إثبات وقياس مكاسب أو خسائر الھبوطلعنھا وفقاً لھذا المعيار 

مستوى  ذومالي  أصل
  ائتماني ھابط

  

لھا التي يكون  حداثواحد أو أكثر من االعندما يكون قد وقع  بأنه ذو مستوى ائتماني ھابطمالي الصل األيُعد 
صل أن األعلى  ومن أمثلة االدلة .ماليالصل األ الُمقدرة من ذلكعلى التدفقات النقدية المستقبلية  ضار تأثير
  حول األحداث التالية: رصدھاالممكن يانات الب ذو مستوى ائتماني ھابط اليمال

 ؛ أولمقترضلصدر أو مالية كبيرة للمُ  صعوبات ) أ(

 ؛ أومثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق ،عقدال خرق ) ب(

قد  ،لمقترضلمالية  بصعوباتألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق  ،المقترض )مقرضو( ن يكون مقرضأ ) ج(
 ليمنحه؛ أو )المقرضون( خالف ذلك لم يكن المقرضب سيرات) والذي(تي تيسيراً منحوا المقترض 

 ؛ أوخرآتنظيم مالي  في إعادةأو  إفالسمن المحتمل دخول المقترض في  يكون قد أصبح (د)

 أو ؛مالية صعوباتھـ) اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب (

 .المتكبدةالئتمانية الخسائر ايعكس كبير والذي أصل مالي بخصم  استحداثشراء أو  ) و(

ألحداث عديدة قد  المجمعثر األ قد يكون ،بدالً من ذلك، و-واحد منفردتحديد حدث  من الممكنوقد ال يكون 
  .ذات مستوى ائتماني ھابطاألصول المالية  جعلتسبب في 

  الخسائر االئتمانية 

  

ً للالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لجميع الفرق بين  لعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع منشأة وفقا
ً  ،)العجز النقدي كل(أي  استالمھاالمنشأة   معدل الفائدة الفعليةاألصلي (أو  بمعدل الفائدة الفعلية مخصوما
 .)ذات المستوى االئتماني الھابط الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية األصولـ ل بالمخاطر االئتمانيةالمعدل 

التعاقدية لألداة المالية (على  الشروطجميع  في الحسبان خذاألالتدفقات النقدية ب أن تقدرشأة على المنيجب و
العمر المتوقع لتلك األداة  خالل) المشابھةواالستدعاء والخيارات  ،والتمديد خيار الدفع المقدم، ،سبيل المثال

 رھني ن التدفقات النقدية من بيع ضمانفي الحسبا يتم أخذھايجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي  .المالية
ه نأوھناك افتراض ب .التعاقدية الشروطال يتجزأ من  جزءً  والتي تُعدخرى أ يةحتفظ به أو تعزيزات ائتمانمُ 

بطريقة يمكن االعتماد عليھا. وبالرغم من ذلك، في تلك الحاالت –العمر المتوقع لألداة مالية  يمكن تقدير
 يجبه فإن، عليھا االعتماد يمكن بطريقة– مالية لألداة المتوقع العمر تقديرن الممكن النادرة عندما ال يكون م

  .التعاقدي المتبقي لألداة المالية األجل أن تستخدم على المنشأة

 معدل الفائدة الفعلية
 بالمخاطرعدل المُ 

  يةاالئتمان

  

خالل العمر المتوقع لألصل  المقدرة بليةالمستق مقبوضات النقديةالأو  المدفوعات - تماماً – خصميالذي  المعدل
ً مالي أصالً يٌعد  الذي التكلفة الُمستنفدة لألصل الماليلى إ المالي ً ُمشترى أو ُمستحدث ا ذا مستوى ائتماني  ا
التدفقات النقدية  أن تقدرلى المنشأة يجب ع ية،االئتمانبالمخاطر عدل المُ  معدل الفائدة الفعلية. وعند حساب ھابط

 ،خيار الدفع المقدم ،التعاقدية لألصل المالي (على سبيل المثال جميع الشروطخذ في الحسبان األب المتوقعة
تعاب والنقاط الحساب جميع األيشمل و .الخسائر االئتمانية المتوقعة) والمشابھةوالخيارات  الشراءو ،التمديدو

 أنظر( معدل الفائدة الفعليةال يتجزأ من  جزءً  تُعدطراف العقد والتي أالتي يتم دفعھا أو استالمھا فيما بين 
وھناك افتراض  .اآلخرى الخصوماتوجميع العالوات أو  لة،تكاليف المعامو، )5.4.3ب -5.4.1الفقرات ب

بطريقة يمكن – المتشابھةمالية ال األدوات من يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة هنأب
تقدير التدفقات النقدية أو  من الممكنفي تلك الحاالت النادرة عندما ال يكون  ذلك،وبالرغم من  .االعتماد عليھا

فإنه يجب على  ) بطريقة يمكن االعتماد عليھا،ماليةال من األدواتمجموعة لالعمر المتبقي لألداة المالية (أو 
من مجموعة لداة المالية (أو على مدى كامل األجل التعاقدي لأل التعاقدية التدفقات النقدية أن تستخدمالمنشأة 

  .األدوات المالية)

  إلغاء اإلثبات

  

  .من قائمة المركز المالي للمنشأة- سابقاً –أصل مالي أو التزام مالي تم إثباته  زالةإھو 
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  المشتقة

  

  جميع الخصائص الثالث التالية: ديهلوضمن نطاق ھذا المعيار يقع خر آھي أداة مالية أو عقد 

أو ، محددة سعر سلعةأو ، محددة سعر أداة ماليةأو ، محددمعدل فائدة مته استجابة للتغير في تتغير قي(أ)    
رقم تصنيف ائتماني أو أو ، ةمحدد سعار أو معدالتأل أو رقم قياسي، محددة جنبيةأ عملةسعر صرف 

المالي يكون المتغير في حالة المتغير غير  أال ةطي، شرمحدد أو متغير آخر محدد، ئتمانال قياسي
 ً  .)'األساس '-حياناأ–يُدعى بطرف في العقد ( مرتبطا

 ىاآلخر لألنواع يُتطلبقل مما أ يكون وليأاستثمار صافي  يتطلب ولي أوأاستثمار صافي ال يتطلب (ب)  
 .للتغيرات في عوامل السوق يكون لھا استجابة مشابھة نأتوقع العقود التي يُ  من

  .يتتم تسويته في تاريخ مستقبل(ج)   

  رباحتوزيعات األ

  

  .رأس الماللفئة معينة  حيازاتھم من بما يتناسب معحقوق الملكية  أدواتعلى حملة  لألرباحتوزيعات ھي 

  طريقة الفائدة الفعلية

  

وفي تخصيص  التكلفة الُمستنفدة ألصل مالي أو التزام ماليفي حساب  التي يتم استخدامھاھي الطريقة 
  .الفترة ذات العالقة مدارالربح أو الخسارة على  ضمنمصروف الفائدة يراد الفائدة أو إوإثبات 

   معدل الفائدة الفعلية

  

ً – خصميالذي  المعدلھو  خالل العمر المتوقع  المقدرةالمستقبلية  النقدية أو المقبوضات المدفوعات -تماما
اللتزام لالتكلفة الُمستنفدة  إلىأو  يمالالألصل لالمبلغ الدفتري  اجماليلألصل المالي أو االلتزام المالي إلى 

التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ في  أن تقدريجب على المنشأة  معدل الفائدة الفعلية،. وعند حساب ماليال
واالستدعاء  ،والتمديد خيار الدفع المقدم، ،التعاقدية لألداة المالية (على سبيل المثال الشروطالحسبان جميع 

الحساب يشمل و .الخسائر االئتمانية المتوقعةتأخذ في الحسبان  ال يجوز لھا أن) ولكن ھةالمشابوالخيارات 
معدل ال يتجزأ من  جزءً  تُعد التيوالعقد  أطرافاستالمھا فيما بين  وأتعاب والنقاط التي يتم دفعھا جميع األ

 .اآلخرى والخصوماتعالوات وجميع ال ة،تكاليف المعاملو ،)5.4.3ب- 5.4.1بالفقرات  أنظر( الفائدة الفعلية
–المتشابھة  ماليةال األدوات من تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة ه يمكننأوھناك افتراض ب

تقدير عندما ال يكون من الممكن في تلك الحاالت النادرة  بالرغم من ذلك،و .بطريقة يمكن االعتماد عليھا
بطريقة يمكن االعتماد عليھا، مالية) ال األدوات من مجموعةلمالية (أو الألداة لالتدفقات النقدية أو العمر المتوقع 

التعاقدي لألداة المالية (أو  األجلكامل  مدارعلى  التعاقدية التدفقات النقدية أن تستخدميجب على المنشأة فإنه 
  .األدوات المالية) من مجموعةل

الخسائر االئتمانية 
  المتوقعة

  .وزاناألنھا أعلى في السداد  يحدث الذي تعثرالالمخاطر المتعلقة بب ةرجحمُ الئتمانية الخسائر امتوسط ھي 

  مالي الضمان العقد 

  

يتكبدھا التي خسارة المحددة لتعويض حامل العقد عن  بمدفوعات أن يقومصدر يتطلب من المُ الذي عقد ھو ال
ً تُ عندما  في القيام بالمدفوعاتمدين محدد  فشلبسبب   عدلة ألداة دين.األصلية أو المُ  للشروط ستحق وفقا

التزام مالي بالقيمة 
العادلة من خالل الربح 

  أو الخسارة

  

  التالية:حد الشروط أالتزام مالي يستوفي ھو 

 .حتفظ به للمتاجرةمُ يستوفي تعريف (أ)      

ل الربح أو الخسارة وفقاً نه بالقيمة العادلة من خالأعلى  يتم وسمه من قبل المنشأة األوليعند اإلثبات (ب)   
 .4.3.5أو  4.2.2للفقرة 

نه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة أأو الحقاً على  األوليما عند اإلثبات إ هوسميتم (ج)   
6.7.1.  

  ملزم ارتباط

  

  ستقبلية محددة.تبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مباتفاقية ملزمة ھي 

  معاملة مستقبلية لم يتم االرتباط بھا ولكنھا متوقعة.ھي   متوقعةمعاملة 

جمالي المبلغ الدفتري إ
  ماليالألصل ل

  .مخصص خسارة بأيقبل تعديلھا  ،ماليالألصل لالتكلفة الُمستنفدة  ھي

  نسبة التحوط

  

  النسبي. ترجيحھم صورة في له العالقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند الُمتحوطھي 

  حتفظ به للمتاجرةمُ 

  

  أصل مالي أو التزام مالي:ھو 

 ؛ أولغرض بيعه أو إعادة شرائه في األجل القريب -رئيس بشكل –اقتناؤه أو تحمله (أ)      يتم 

ى وجود يتوفر لھا دليل علومعاً  يتم إدارتھا مالية محددة ألدواتمن محفظة  جزءً يُعد  األولي،عند إثباته (ب)  
 منھا، أو قصيرة االجل رباحأمثال فعلي حديث على استالم 

  .)سومة وفعالةومھي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط التي مشتقة ال(باستثناء  مشتقة (ج)   أنه
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 مكسب أو خسارة الھبوط 

  

ً للفقرة  ضمنالمكاسب أو الخسائر التي يتم إثباتھا   تطبيقعن تنشأ التي و 5.5.8الربح أو الخسارة وفقا
  .5.5في القسم الواردة متطلبات الھبوط 

الخسائر االئتمانية 
  العمر على مدىالمتوقعة 

ألداة لالعمر المتوقع  مدارالتي تنتج عن جميع حاالت التعثر في السداد على  الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي
  .ماليةال

  مخصص الخسارة

  

ً للفقرة ييتم ق التي ماليةالصول األمن  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص ھو  ومن مبالغ  ،4.1.2اسھا وفقا
ألصول المالية التي يتم قياسھا االھبوط في قيمة مجمع مبلغ ومن  العقد،أصول  منو التحصيل مستحقةاإليجار 

  .عقود الضمان الماليأ ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من تعھدات القرض و4.1.2وفقاً للفقرة 

  التعديل خسارةو مكسب أ

  

إلظھار التدفقات النقدية التعاقدية الذي تمت  جمالي المبلغ الدفتري لألصل الماليإالمبلغ الناشئ عن تعديل ھو 
نه القيمة أجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي على إ. تعيد المنشأة حساب اتعديلھتم أو  بشأنھاإعادة التفاوض 

تمت  الذي خالل العمر المتوقع لألصل المالي المقدرة المستقبلية النقدية للمدفوعات أو المقبوضاتالحالية 
 األصلي معدل الفائدة الفعلية(أو  معدل الفائدة الفعليةـ ب ايتم خصمھوالتي تعديله تم أو  بشأنهإعادة التفاوض 

أو  ،)ى االئتماني الھابطذات المستوا الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية األصولـ ل يةاالئتمان بالمخاطر معدالً 
 ً ً للفقرة الُمنقح  معدل الفائدة الفعلية ،عندما يكون منطبقا وعند تقرير التدفقات  .6.5.10الذي يتم حسابه وفقا

التعاقدية لألصل  الشروطفي الحسبان جميع  أن تأخذعلى المنشأة  ، فإنه يجبماليالألصل لالنقدية المتوقعة 
ً  ر الدفعخيا ،المالي (على سبيل المثال  ال يجوز لھا وبالرغم من ذلك،) المشابھةوالخيارات ، واالستدعاء مقدما

ً مالي أصالً ، ما لم يُعد األصل المالي الخسائر االئتمانية المتوقعةن تأخذ في الحسبان أ ً ُمشترى أو ُمستحدث ا ذا  ا
ً أيض- أن تأخذعلى المنشأة  ه يجبفإن ،الحالة تلكوفي مثل ، مستوى ائتماني ھابط في الحسبان الخسائر – ا

 بالمخاطر معدالً األصلي  معدل الفائدة الفعليةخذھا في الحسبان عند حساب أاالئتمانية المتوقعة األولية التي تم 
  .يةاالئتمان

  تجاوز موعد االستحقاق

  

عندما  تالقيام بالمدفوعا قد فشل فيالطرف المقابل  ما يكونيكون األصل المالي قد تجاوز موعد استحقاقه عند
  تعاقدياً. المدفوعاتتلك  تستحق

أو  ُمشترىأصل مالي 
ذو مستوى  ُمستحدث

   ائتماني ھابط

  .األوليعند إثباته  ذا مستوى ائتماني ھابط يعد الذي ُمستحدثال أو ُمشترىالالمالي  )األصول(األصل ھو 

  تاريخ إعادة التصنيف

  

عمال الذي ينتج عنه إعادة تصنيف المنشأة نموذج األفي  التغيير تليفترة تقرير أول ول من اليوم األھو 
  ألصول المالية.ل

بالطريقة البيع  وأالشراء 
  العادية

ً  يتحددطار زمني إتسليم األصل ضمن  شروطهمالي بموجب عقد تتطلب الصل األشراء أو بيع ھو  من  عموما
  في السوق المعنية. السائد أو العرف اللوائح خالل

  لةتكاليف المعام

  

صدار أو استبعاد أصل مالي أو التزام إ وأ إلى اقتناء-مباشر بشكل – عزوھاالتكاليف االضافية التي يمكن ي ھ
لم تقم المنشأة باقتناء أو  إذا تحملھاالتي لم يكن ليتم  تلكضافية ھي ). والتكلفة اإل5.4.8الفقرة ب أنظرمالي (

  إصدار أو استبعاد األداة المالية.

الملحق أ  وأ ،7 المالي للتقرير الدولي المعيار من أ الملحق و، أ32من معيار المحاسبة الدولي  11ت التالية في الفقرة تم تعريف المصطلحا
تم استخدامھا في ھذا المعيار بالمعاني المحددة يو ،15الملحق أ من المعيار الدولي للتقري المالي  وأ ،13من المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار أو  ،13 المالي للتقرير الدولي المعيار من أ الملحق أو ،7المعيار الدولي للتقرير المالي  وأ ،32المحاسبة الدولي  لھا في معيار
  :15الدولي للتقرير المالي 

 2،يةاالئتمان (أ) المخاطر

 أداة حقوق ملكية،(ب) 

 العادلة، (ج) القيمة

 صل المالي،(د) األ

 المالية  (ھـ) األداة

 المالي، تزام(و) االل

  المعاملة. عر(ز) س

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسمھاالتي تم على االلتزامات  يةمخاطر االئتمانالثار التغيرات في آ) في متطلبات عرض 7المالي تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير  (كمااستخدام ھذا المصطلح  يتم 2
  .)5.7.7نھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة أعلى 
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  ب الملحق
  التطبيق رشاداتإ

  المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد
  

  )2 الفصل( النطاق
  
 بعض في ويشار( .خرىأ مادية متغيرات وأ جيولوجية وأ ،مناخية متغيرات أساس على الدفع العقود بعض تتطلب     2.1ب

 نطاقتقع ضمن  العقود تلك تكن لم إذاو). 'الطقس مشتقات' نھاأ على مناخية متغيرات إلىالُمستندة  تلك لىإ حياناأل
  .المعيار ھذا نطاق ضمن تقع فإنھا "،عقود التأمين" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار

 المحاسبة" 26 الدولي المحاسبة معيارب التي تلتزم الموظف منفعة بخطط المتعلقة المتطلباتمن  المعيار ھذا يغير ال      2.2ب
 الخدمات وأ المبيعات إيرادات حجم إلى تستند التي االمتياز رسوم واتفاقيات "التقاعد منفعة خطط قبل من والتقرير

  ."العمالء مع العقود من اإليرادات" 15 ماليال للتقرير الدولي المعيار بموجب عنھا المحاسبة تتم التي

ً استراتيجي اً استثمار' تعتبره بما منشأةال تقوم، األحيان بعض في     2.3ب  ،أخرى منشأة من قبل ُمصدرة ملكية حقوق أدوات في 'ا
 ةالمستثمر م المنشأةتستخد. فيھا االستثمار يتم التي المنشأة مع االجل طويلة تشغيلية عالقة ، أو الحفاظ على،قامةإ بنية
االستثمارات في المنشآت الزميلة " 28 الدولي المحاسبة معيار المنشأة المشاركة في مشروع مشترك وأ

  .االستثمار ھذا مثل عن لمحاسبيةل الملكية حقوق طريقة تطبيق يجب كان إذا ما لتحديد" والمشروعات المشتركة

 الفقرة تستثنيھا التي والتعھدات الحقوق بخالف ،ينمؤّمنلل المالية وااللتزامات ةالمالي األصول على المعيار ھذا ينطبق    2.4ب
  ."التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن عقودال بموجب تنشأ ألنھانظراً ) ھـ(2.1

ات نواعأ بعض وأ ،ضمان مثل متنوعة، نظامية شكاالأ المالي الضمان عقود تأخذ قد       2.5ب اد خطاب د وأ ،االعتم ر عق  في تعث
ي فيما. النظامي شكلھا على المحاسبية معالجتھا تعتمد وال. تأمين عقد أو ائتمان سداد ةأ يل ةل مثل بة لمعالج  أنظر( المناس
  ):ھـ(2.1 الفقرة

 كانت إذا 4 المالي للتقرير الدولي المعيار فيالوارد  تأمينال عقد تعريف يستوفي مالي ضمان عقد نأ من بالرغم  (أ)
 السابق في- كدأ قد صدرالمُ  كان فإذا .ذلك ومع. المعيار ھذا طبقي صدرالمُ  فإن ،كبيرة تحويلھا يتم التي المخاطر
 فإنه ،التأمين عقود على تنطبق المحاسبة التي واستخدم تأمين عقود نھاأ على العقود ھذه مثل عتبري نهأ - ةً صراح
 المالي الضمان عقود مثل على 4 المالي للتقرير الدولي المعيار أو المعيار ھذا تطبيق ماإ اختيار صدرلمُ ل يمكن
بشكل – ماليال ضمانال عقد إثبات صدرالمُ  من تتطلب 5.1.1 الفقرة فإن ،المنطبق ھو المعيار ھذا كان إذاو. تلك

قائمة  معاملة في عالقة ذي غير طرف إلى المالي الضمان عقد إصدار تم قد كان وإذا. العادلة بالقيمة - أولي 
 تم الذي التأمين قسط تساوي نأ يحتمل البداية في العادلة قيمته فإن التنافس الحر، ساسأ على تمتبذاتھا 

ً . ذلك عكس على دليل ھناك يكن لم ما ستالمه،ا  البداية في وسمة تم قد المالي الضمان عقد يكن لم وما ،والحقا
-3.2.12ب و 3.2.23- 3.2.15 الفقرات تنطبق لم ماأو  الخسارة وأ الربح خالل من العادلة بالقيمة نهأ على
 صدرالمُ  فإن ،)المستمر االرتباط منھجيتم تطبيق و اإلثبات إللغاء مالي أصل تحويل يتأھل ال عندما( 3.2.17ب
  :باألكبر مما يلي بقياسه قومي

  ؛ أو5.5 للقسم وفقا تحديده يتم الذي المبلغ )1(

ً  ذلك يكون عندما منه، مطروحا-بشكل أولي – تهإثبا تم الذي المبلغ )2(  تم الذي الُمجمع الدخل مبلغ ،مناسبا
  )).ج(4.2.1 الفقرة أنظر(15 المالي للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا إثباته

في القيام  المدين لفشل ھاحامل يتعرض بأن للدفع، مسبق كشرط باالئتمان، المتعلقة الضمانات بعض تتطلب ال  )ب(
 ھذا مثل على ومثال. ذلك من خسارة تكبد قد يكون نأو ھا،استحقاق عند المضمون األصلب المتعلقة المدفوعاتب

 ئتمانرقم قياسي أل وأ محدد ائتماني تصنيف في للتغيرات استجابةفي  مدفوعات يتطلب الذيذلك  ھو الضمان
 مثل نإ. 4المالي للتقرير الدولي المعيار يف ھي ُمعرفة كما مالي ضمان عقود ال تُعد الضمانات ھذه ومثل. محدد
  .المالي للتقرير الدولي المعيار ھذاعليھا  صدرالمُ  يطبقو مشتقات ھي الضمانات ھذه

 للتقرير الدولي المعيار طبقي المصدر فإن ،بضاعة ببيع يتعلق فيما صدارهإ تم قد المالي الضمانعقد  كان إذا  )ج(
  .البضاعة بيع ومن الضمان من اإليرادات باتبإث يقوم متى تحديد عند 15 المالي

 الجھاتو العمالء مع صدرالمُ  اتصاالت في تأمين عقود نھاأ على عقودال يعد صدرمُ ال بأن تأكيدات توجد ما عادة    2.6ب
 تخضع ما غالبا التأمين عقود فإن ،ذلك على عالوة. المالية القوائم وفي عمالاأل وتوثيق ،العقود وفي ،التنظيمية
 الشركات أو البنوك تصدرھا التي العقود مثل ،المعامالت من اآلخرى األنواع متطلبات عن منفصلة ةيمحاسب لمتطلبات
ً  تتضمن عادة صدرلمُ ل المالية القوائم فإن ،الحاالت ھذه مثل وفي. التجارية  المتطلبات تلك استخدم قد المصدر بأن نصا
  .المحاسبية
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  ) 3 صلالف( اإلثبات لغاءإو اإلثبات
  

 )1- 3 القسم( ولياأل اإلثبات

 قائمة في اتمشتقال بموجب التعاقدية والتزاماتھا حقوقھا جميع بإثبات المنشأة تقوم ،3.1.1 الفقرة في الوارد للمبدأ نتيجة   3.1.1ب
 حويلت عن المحاسبة تحول دون التي المشتقات باستثناء التوالي، على والتزامات، أصول نھاأ على المالي مركزھا
 فإن ،اإلثبات إللغاء يتأھل ال ماليال األصل تحويل كان وإذا). 3.2.14ب الفقرة نظرأ( بيع نهأ على مالية أصول
  ).   3.2.15ب الفقرة أنظر( له أصل نهأ على المحول األصل بإثبات قومي ال ليهإ المحول

 :3.1.1 الفقرة في الوارد المبدأ تطبيق على مثلةأ يلي فيما   3.1.2ب

الغ التحصيل المستحقة المبالغ إثبات يتم    ) أ( ة والمب داد واجب ا الس ى أنھ دما والتزامات أصول عل أة تصبح عن  المنش
 . نقد دفعب نظامي التزام عليھا وأ نقد استالم في نظامي حق لھا يكون لذلك ونتيجة عقد في طرفا

 بيع أو بشراء ملزم رتباطال نتيجةك تحملھا يتمس التي اتااللتزام وأ اقتناؤھا سيتم التي األصول إثبات يتم ال عادة ) ب(
 فإن ،المثال سبيل على. االتفاقية بموجب بالتنفيذ- األقل على-  العقد أطراف حدأ يقوم حين إلى سلع أو خدمات

) التزام بإثبات يالطلبية قدمتت التي المنشأة تقوم وال( أصل بإثبات-عادة – تقوم ال مؤكدة يةطلب التي تستلم منشأةال
تقديم  وأ المطلوبة السلع تسليم وأ شحن حين يتم إلى اإلثبات تؤجل ،ذلك من بدال ،ولكنھا االرتباط وقتفي 

 وفقا المعيار ھذا نطاق ضمن يقع مالية غير بنود بيع أو بشراء الملزم رتباطاال كان وإذا. المطلوبة الخدمات
 في التزام أو أصل نھاأ على إثباتھا يتم العادلة قيمته يصاف فإن ،39 الدولي المحاسبة معيار من 7- 5 للفقرات
ً - إثباته تم قد يكن لم ،ملزم ارتباط وسم تم إذا ،ذلك إلى ضافةباإل)). ج(4.1.30ب أنظر( االرتباط تاريخ  ،سابقا
 طرالمخا إلى يمكن نسبته العادلة القيمة صافي في تغير أي فإن ،عادلة قيمة تحوط في ُمتحوط له بند نهأ على

 ).6.5.9و) ب(6.5.8 الفقرتين أنظر( التحوط بداية بعد التزام وأ أصل نهأ على إثباته يتم منھا الُمتحوط

 أو أصل على أنه) 2.1 الفقرة أنظر( المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا نطاق في يقعالذي  جلاآل عقدال إثبات يتم  ) ج(
 ،آجل عقد في طرفا منشأةال تصبح وعندما. التسوية فيه تحدث ذيال التاريخ في وليس ،االرتباط تاريخ في التزام
ً – تكون اللتزاماو للحق العادلة القيم فإن . صفراً  اآلجل للعقد العادلة القيمة صافي يكون بحيث ،متساوية–غالبا
 .زامالت أو أصل على أنه إثباته يتم العقد فإن صفراً، وااللتزام للحق العادلة القيمة صافي يكن لم وإذا

 على أنھا إثباتھا يتم) 2.1 الفقرة أنظر( المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا نطاق في تقع التي اتالخيار عقود  ) د(
  .العقد في طرفا كاتبھا أو ھاحامل يصبح عندما التزامات أو أصول

 ألننظراً  والتزامات الً أصو تعد ال حدوثھا، احتمال مدى عن النظر بغض لھا، المخطط المستقبلية المعامالت ) ھـ(
  .       عقد في طرفا تصبح لم المنشأة

  المالية ألصوللالعادية  بالطريقة بيعال وأ شراءال

 أو المتاجرة تاريخ أساس على المحاسبة ماإ باستخدام المالية ألصولل العادية بالطريقة بيعال وأ شراءال إثبات يتم  3.1.3ب 
 تطبيق المنشأة على ويجب. 3.1.6وب 3.1.5ب الفقرتين في ھو موضح كما ةالتسوي تاريخ أساس على المحاسبة
 لھذا وفقا ھانفس الطريقةب تصنيفھا يتم التي المالية األصول ومبيعات مشتريات جميع على- ثابت بشكل- ھانفس الطريقة
 خالل من العادلة بالقيمة - لزاميإبشكل  – قياسھا يتم التي األصول فإن الغرض ولھذا. المالي للتقرير الدولي المعيار
 الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسھا يتم على أنھا الموسومة األصول عن منفصال تصنيفا تشكل الخسارة أو الربح

 المقدم الخيار باستخدام عنھا المحاسبة تتم التي الملكية حقوق أدوات في االستثمارات فإن, ذلك إلى ضافةباإل. والخسارة
  .منفصال تصنيفا تشكل 5.7.5 الفقرة في

 مثل فإن ،ذلك من وبدال. العادية بالطريقة عقدا يعد ال العقد قيمة في لتغيرل الصافية تسويةالب يسمح وأ يتطلب الذي العقد   3.1.4ب
  .التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين الفترة في مشتقة نهأ على عنه المحاسبة تتم العقد ھذا

 المتاجرة تاريخ أساس على المحاسبة وتشير. أصل بيع وأ بشراء منشأةال فيه ترتبط الذي التاريخ ھو اجرةالمت تاريخ    3.1.5ب
 ،بيعه يتمالذي  صلاأل إثبات لغاءإ) 2(و المتاجرة تاريخ في مقابله بالدفع وااللتزام استالمه يتمس أصل إثبات) أ( إلى

. المتاجرة تاريخ في الدفع مقابل المشتري من التحصيل مستحق مبلغ وإثبات االستبعاد من خسارة أو مكسب أي وإثبات
  .الملكية حيث تنتقل التسوية تاريخ حتى له المقابل وااللتزام األصل على االستحقاق في الفائدة تبدأ ال ،وعموما

 التسوية تاريخ على أساس بةمحاسال وتشير. منشأةأو من قبل ال إلى صلاأل تسليم فيه يتم الذي التاريخ ھو التسوية تاريخ   3.1.6ب
 من خسارة وأ مكسب أي وإثبات أصل إثبات لغاءإ) ب(و المنشأة، فيه تتسلمه الذي اليوم في أصل إثبات) أ( إلى

 تحاسب المنشأة فإن التسوية تاريخ على أساس محاسبةال تطبيق وعند. بتسليمه فيه المنشأة تقوم الذي اليوم في االستبعاد
 الطريقةب التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين ما الفترة خالل استالمه يتمس الذي لألصل العادلة ةالقيم في تغير أي عن
 يتم التي لألصول إثباته يتم ال القيمة في التغير فإن أخرى، وبعبارة. اقتناؤه يتم الذي األصل عن بھا تحاسب التي ھانفس

 قياسھا يتم مالية أصول نھاأ على المصنفة لألصول الخسارة وأ الربح ضمن إثباته يتم بل ،المستنفدة بالتكلفة قياسھا
 حقوق أدوات في الستثماراتل اآلخر الشامل الدخل ضمن إثباته ويتم الخسارة، وأ الربح خالل من العادلة بالقيمة
  .5.7.5 للفقرة وفقا عنھا المحاسبة تتمالتي  الملكية
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  )3.2إلغاء إثبات األصول المالية (القسم 

  . فيما يلي مخطط مسار يوضح تقويم ما إذا كان، وبأي قدر، يتم إلغاء إثبات األصل المالي أم ال   3.2.1ب
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

    

  ال                                      

  

  نعم  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )1- 2- 3 لفقرةا( التابعة المنشآت جميع توحيد

 أو( صلاأل جميع أو صلاأل من جزء على تنطبق دناهأ الواردة ثباتاإل لغاءإ مبادئ كانت اذا ما تحديد
 ]2- 2-3 فقرةال[) مشابھة أصول من مجموعة

في التدفقات النقدية من األصل  حقوقھل لھا 
])(أ)3-2-3الفقرة[؟المنقضي

التدفقات  استالمھل حولت المنشأة حقوقھا في 
 ](أ)4-2-3الفقرة [النقدية من األصل؟ 

 ھل تحملت المنشأة التزاما بدفع التدفقات النقدية
في  الواردةالتي تستوفي الشروط  صلمن األ

 ](ب)4-2-3الفقرة[؟5-2-3الفقرة

جميع المخاطر  تقريباھل حولت المنشأة 
 ](أ)6-2- 3الفقرة [؟ المكافآتو

جميع المخاطر  تقريباً علىالمنشأة  أبقتھل 
 ](ب)6-2- 3الفقرة [ المكافآت؟و

ھل احتفظت المنشأة بالسيطرة على األصل؟ 
 (ج))6- 2- 3قرة (الف

 المنشأة المستمر ارتباطثبات األصل في حدود إتستمر في 

 األصل إثبات تلغي

 ثبات األصلإتستمر في 

 ثبات األصلإتلغي 

 ثبات األًصلإتستمر في 

 األصلإثبات تلغي 

  ال

  نعم

  نعم

  ال

  نعم

  نعم

ال

 ال

  ال

 نعم
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 ولكنھا ،مالي أصلمن  النقدية التدفقات استالم في التعاقدية الحقوق على منشأةلا تبقي بموجبھا التي الترتيبات
  ))ب(4-2-3  الفقرة( المستلمين من أكثر أو واحد إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا التزاما تتحمل

من  النقدية التدفقات ستالما في ةالتعاقدي الحقوق على منشأةال تبقي عندما) (ب( 3.2.4 الفقرة في الواردة الحالة تحدث   3.2.2ب
 ،المثال سبيل على ،)المستلمين من أكثر أو واحد إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا التزاما تتحمل ولكنھااألصل المالي 

 تمتلكھا التي األساس المالية باألصول انتفاع حصص مستثمرينوتصدر لل ستثمارياصندوق أمانة  المنشأة كانت إذا
 الشروط استيفاء تم إذا اإلثبات إللغاء تتأھل المالية األصول فإن ،الحالة تلك في. المالية األصول تلك ةخدم توفرو

  .3.2.6و 3.2.5 الفقرتين في الواردة

 مجموعة تكون نأ يمكن و، أالمالي ألصلا مستحدث ھي ،المثال سبيل على ،المنشأة تكون قد ،3.2.5 الفقرة تطبيق عند  3.2.3ب
 يذ غير ثالثمستثمرين ھم طرف  إلى النقدية التدفقات بنقل وتقوم المالي األصل اقتنت قد تكون تابعة أةمنش تتضمن
  .عالقة

  )3.2.6 الفقرة( ملكيةال ومكافآت مخاطر تحويل تقويم

 :الملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب – بتحويل قامت قد المنشأة تكون متى أمثلةمن    3.2.6ب

 .مالي ألصل مشروط يرغ بيع       )أ(

 .شرائه إعادة وقتفي  العادلة بقيمته المالي األصل شراء عادةإل خيار مع مالي أصل بيع     )ب(

 بشكل– غير مجزي اآلن حتى ھو خيار أي(بشكل كبير –غير مجزي  شراء وأ بيع خيار مع مالي أصل بيع     (ج)
ً مجزي يصبح نأ المستبعد ومن -  كبير   ).  إنقضائه قبل ا

 :الملكيةمكافآت و مخاطر جميع على على ما يقاربأبقت  قد المنشأة تكون متى أمثلةمن     3.2.5ب

ً ثابت اً سعر الشراء عادةإ سعر فيھا يكون شراء عادةإو بيع معاملة      ) أ(  .المقرض عائد زائدا البيع سعر وأ ا

 .مالية وراقأ قراضإ اتفاقية    ) ب(

 .المنشأة إلى مرة أخرى السوق لمخاطر التعرض تحولوالتي  ،عائد إجمالي مقايضة مع مالي أصل بيع     ) ج(

 نأ المستبعد ومن - بشكل كبير – مجزٍ  اآلن حتى ھو خيار أي( شراء مجزٍ  وبيع أ خيار مع مالي أصل بيع    ) د(
 ).نقضائها قبل زيصبح غير مجٍ 

 يةاالئتمان خسائرال مقابل ليهإ المحول تعويض المنشأة فيه تضمن األجل ةقصير مبالغ مستحقة التحصيل بيع     )ھـ(
  .حدوثھا يحتمل التي

 فإنھا المحول، األصل ملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب  بتحويل– قامت قد ،لتحويلل نتيجة نھاأ منشأةال قررت إذا   3.2.6ب
 معاملة في المحول األصل اقتناء بإعادة تقم لم ما المحول، األصل بإثبات - مستقبلية فترة في خرىأ مرة- تقوم ال

  .       جديدة

  السيطرة تحويل تقويم

. المحول األصل بيع على العملية القدرة إليه للمحول كان إذا المحول األصل على السيطرة أبقت على قد منشأةال تكون ال   3.2.7ب
 األصل بيع على العملية القدرة إليه محوللل يكن لم إذا المحول األصل على السيطرة بقت علىأ قد منشأةال وتكون
 ألننظراً  نشطة سوق في المتاجرة فيه يتم كان إذا المحول األصل بيع على العملية القدرة إليه للمحول ويكون. المحول
 ،المثال سبيل على. المنشأة إلى األصل إعادة يلزمه كان إذا السوق من المحول األصل شراء إعادة يستطيع إليه المحول

 بإعادة للمنشأة يسمح لخيار يخضع المحول األصل كان إذا المحول األصل بيع على العملية القدرة إليه للمحول يكون قد
 وال. الخيار ممارسة تمت إذا السوق من المحول األصل على الحصول - بسھولة – يستطيع إليه المحول ولكن شرائه،
 يستطيع وال الخيار ذلك مثلعلى  تبقي المنشأة كانت إذا لمحولا األصل بيع على العملية القدرة إليه للمحول يكون

  .  خيارھا المنشأة مارست إذا السوق من المحول األصل على الحصول - بسھولة – إليه المحول

في  المحول األصل بيع يستطيع إليه المحول كان إذا - فقط- المحول األصل بيع على العملية القدرة إليه للمحول يكون    3.2.8ب
 ضافيةإ قيود فرض ودون واحد طرف من القدرة ممارسة تلك على قادرا وكان عالقة ذي غير ثالث طرف إلى مجملة
 الحقوق ماھي وليس ،في الواقع العملي فعله قادرا على إليه المحول يكون الذي ما ھو المھم والسؤال. التحويل على

 التعاقدية المحظورات ھي ما أو المحول باألصل فعله تطيعيس بماذا يتعلق فيما إليه لمحولدى ال التي التعاقدية
 :وبالتحديد. الموجودة

 .المحول لألصل سوق ھناك يكن لم إذا ضئيل ثرعمليأ المحول األصل استبعادفي  تعاقديال حقلل يكون      ) أ(
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 ولذلك. بحرية ارستھامم من الممكن يكن لم إذا ضئيل عملي أثر المحول األصل استبعاد على لقدرةل يكون   ) ب(
 :فإن السبب

 يجب أن أي( اآلخرين تصرفات عن مستقلة تكون يجب أن المحول األصل استبعاد على إليه المحول قدرة) 1(
 ).واحد طرف من قدرة تكون

" قيود" أو مقيدة شروط لحاقإ لىإ الحاجة دون المحول األصل استبعاد على قادرا يكون يجب أن إليه المحول) 2(
 شراء إعادة في الحق إليه المحول يمنح خيار أو قرض أصل خدمة كيفية بشأن شروط مثل( تحويلال على

  ).   األصل

 على السيطرةعلى  أبقى قد المحول نأ ذاته، حد في يعني، ال األصل ببيع إليه المحول قيام المحتمل غير منأنه  كون   3.2.9ب
 يكون فعندئذ المحول األصل بيع في إليه المحول يقيد ضمانال وأ يعالب خيار كان إذا وبالرغم من ذلك. المحول األصل
على – ذا قيمة ضمانال وأ البيع خيار كان إذا ،المثال سبيل على. المحول األصل على السيطرة أبقى على قد المحول

 المحول األصل يبيع لن ،في الواقع العملي ،إليه المحول ألن المحول األصل بيع في إليه المحول يقيد فإنه -نحو كاٍف 
 المحول باألصل يحتفظ إليه المحول فإن ذلك من وبدال. خرىأ مقيدة شروط وأ مشابه خيار لحاقإ دون ثالث طرف إلى
 أبقى على قد يكون المحول فإن األحوال ھذه ظل وفي. البيع خيار وأ الضمان بموجب الدفعات على كي يحصلل

  .    المحول األصل على السيطرة

 اإلثبات إللغاء تتأھل التي تالتحويال

 تلك خدمة مقابل تعويض نھاأ على المحولة األصول على الفائدة دفعات من جزء في الحقعلى  منشأةال تبقي قد  3.2.10ب
 تخصيصه يتم الخدمة عقد تحويل أو نھاءإ عند المنشأة عنه تتنازل الذي الفائدة دفعات من الجزء ذلك نإ. األصول
يُعد مبلغ الفائدة تحت  فھو المنشأة عنه تتنازل لن الذي الفائدة دفعات من الجزء ذلك ماأ. الخدمة تزامال أو الخدمة ألصل

 عقد تحويل أو انتھاء عند فائدة أي عن المنشأة تتنازل لم إذا ،المثال سبيل على. الفائدةب - فقط- متاجرةالتحصيل عن ال
 وألغراض. بالفائدة -فقط – متاجرةال عن تحت التحصيل الفائدة بلغم يعد الفائدةمجمل الفرق بين معدالت  فإن ،الخدمة
 يتم بالفائدة - فقط – متاجرةال عن تحت التحصيل الفائدة مبلغو الخدمة ألصل العادلة القيم فإن ،3.2.13 الفقرة تطبيق

 الذي والجزء إثباته إلغاء يتم الذي األصل من الجزء بين للمبلغ تحت التحصيل الدفتري المبلغ لتخصيص استخدامھما
 استالمھا يتم الذي الرسوم عوضت ان المتوقع غير من كان أو ةمحدد خدمة رسوم ھناك يكن لم وإذا. إثباته يستمر
  العادلة.   بالقيمة الخدمة التزام مقابل التزام إثبات فيتم ،الخدمة أداء مقابل كاف بشكل المنشأة

 تقوم ،3.2.13 الفقرة تطبيق ألغراض إثباته إلغاء يتم الذي والجزء إثباته يستمر الذي لجزءل العادلة القيم قياس عند 3.2.11ب
 الفقرة إلى ضافةباال 13 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة العادلة القيمة قياس متطلبات بتطبيق المنشأة

3.2.14.  

 اإلثبات إللغاء تتأھل ال التي التحويالت

ي   3.2.12ب ا يل د م ُ يقتطب يُع دأل ا ين لمب ي المب رة ف ان إذا. 3.2.15 الفق مان ك دم الض ن المق أة م ل المنش ائر مقاب ر خس  التعث
ي داد ف ن الس ل م ول األص ع المح اء يمن ات إلغ ل إثب ول أص راً  مح أة ألننظ د المنش ت ق ى  أبق ارب عل ا يق عم  جمي

اطر اتو مخ ة مكآف ل ملكي ول األص إن ،المح ل ف ول األص تمر المح ه يس ي مجمل إثبات تم هف ات وي وض إثب  الع
  التزام.  نهأ على المستلم

 المحولة األصولب المستمر االرتباط

 .3.2.16 الفقرة بموجب المرتبط به وااللتزام محولالصل لأل منشأةال قياس يةكيف على مثلةأ يلي فيما 3.2.13ب

 األصول جميع

 إثبات إلغاء يمنع محولال صلاأل من السداد في رالتعث خسائر مقابل للدفع منشأةقبل ال من المقدم الضمان كان إذا ) أ(
 مما يلي قلأ يھمابإ التحويل تاريخ في قياسه يتم المحول األصل فإن ،المستمر االرتباط حدود في المحول األصل

 المنشأة تكونس الذيو التحويل في ستالمها يتم الذي لعوضا مبلغل الحد األقصى) 2( وأ لألصل الدفتري المبلغ) 1(
 العادلة القيمة زائدا الضمان بمبلغ -بشكل أولي – المرتبط به االلتزام قياس ويتم"). الضمان مبلغ(" بتسديده ةمطالب

 األولية العادلة القيمة فإن ،والحقا). الضمان مقابل ستالمها تم الذي العوض تكون ما عادة ھي التي( للضمان
 للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا( بااللتزام الوفاء) الح وأ( ماعند الخسارة وأ الربح ضمن إثباتھا يتم للضمان
 .خسارة مخصص أيب لألصل الدفترية القيمة تخفيض ويتم )15 المالي
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 المستنفدة بالتكلفة قياسھا يتم التي األصول 

 إلغاء يمنع منشأةلا به تحتفظالذي  شراءال خيار حق وأ منشأةال قبل من الذي تمت كتابته البيع خيار التزام كان إذا(ب) 
 يتم به المرتبط االلتزام فإن المستنفدة، بالتكلفة المحول األصل بقياس تقوم المنشأة وكانت المحول األصل إثبات
وإجمالي المبلغ الدفتري  التكلفةتلك  بين فرق أي باستنفاد ةً معدل) استالمه يتم الذي العوض أي( بتكلفته قياسه

 تاريخ في لألصل إجمالي المبلغ الدفتري نأ افترض ،المثال سبيل على. الخيار إنقضاء تاريخ في المحول ألصلل
 لألصل إجمالي المبلغ الدفتري نأو. عملة وحدة 95 ھو استالمه تم الذي العوض نأو عملة وحدة 98 ھي التحويل

 وحدة 95 به تبطالمر لاللتزام األولي الدفتري المبلغ يكو .عملة وحدة 100 كونوف يس الخيار ممارسة تاريخ في
 الفائدة طريقة باستخدام الخسارة أو الربح ضمن عملة وحدة 100و عملة وحدة 95 بين الفرق إثبات ويتم عملة
 إثباته يتم الممارسة وسعر المرتبط به لاللتزام الدفتري المبلغ بين فرق أي فإن ،الخيار ممارسة تمت وإذا. الفعلية
 .        والخسارة الربح ضمن

 العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي األصول

 األصل تقيس المنشأة وكانت محولال صلاأل إثبات إلغاء يمنع منشأةال تبقي عليهالذي  شراءال خيار حق كان (ج) إذا
 ممارسة سعر) 1( ه بـب المرتبط االلتزام قياس ويتم. العادلة بقيمته قياسه يستمر األصل فإن ،العادلة بالقيمة المحول
 القيمة) 2( وأ السوق، بسعر وأ بأقل من سعر السوق الخيار كان إذا للخيار الزمنية القيمة منه روحامط الخيار
ً منھا المحول لألصل العادلة  قياس على التعديل يضمنو. غير مجزٍ  الخيار كان إذا للخيار الزمنية القيمة مطروحا
 خيار لحق العادلة القيمة ھو به المرتبط تزامواالل لألصل الدفتري المبلغ صافي يكون نأ به المرتبط االلتزام
 الخيار ممارسة سعر وكان ،عملة وحدة 80 األساس ھي لألصل العادلة القيمة كانت إذا ،المثال سبيل على. الشراء

 75 يكون به المرتبط لاللتزام الدفتري المبلغ فإن ،عملة وحدة 5 ھي للخيار الزمنية والقيمة عملة وحدة 95 ھو
 قيمته أي( عملة وحدة 80 يكون المحول لألصل الدفتري والمبلغ) عملة وحدة 5 – عملة وحدة 80( عملة وحدة
 ).العادلة

 األصل تقيس المنشأة وكانت محولال صلاأل إثبات إلغاء يمنع منشأةال قبل من الذي تمت كتابته البيع خيار كان إذا(د) 
. للخيار الزمنية القيمة زائدا الخيار ممارسة بسعر قياسه ميت به المرتبط االلتزام فإن ،العادلة بالقيمة المحول
 حق لھا ليس المنشأة ألن قلأ يھماأ الخيار ممارسة سعر وأ العادلة القيمة على العادلة بالقيمة األصل قياس ويقتصر

 لغالمبيكون صافي  نأ يضمن وھذا. الخيار ممارسة سعر فوق المحول لألصل العادلة القيمة في الزيادات في
 القيمة كانت إذا ،المثال سبيل على. البيع خيار اللتزام العادلة القيمة ھو به المرتبط وااللتزام لألصل الدفتري
 للخيار الزمنية والقيمة عملة وحدة 100 ھو الخيار ممارسة وسعر ،عملة وحدة 120 األساس ھي لألصل العادلة
 وحدة 5+  عملة وحدة 100( عملة وحدة 105 يكون به بطالمرت لاللتزام الدفتري المبلغ فإن ،عملة وحدة 5 ھي
 ).الخيار ممارسة سعرھو  الحالة ھذه في( عملة وحدة 100 ھو لألصل الدفتري المبلغيكون و) عملة

 أصل إثبات إلغاء منعي ،مكتوب في نفس الوقت بيعمع خيار  ُمشترى شراءخيار  شكل فيالذي  ،الطوق كان إذا(ھـ) 
 االلتزام قياس ويتم. العادلة بالقيمة األصل قياس في تستمر فإنھا ،العادلة بالقيمة األصل تقيس أةالمنش وكانت ُمحول
 الزمنية القيمة امنھ مطروحا البيع لخيار العادلة والقيمة الشراء خيار ممارسة سعرمجموع ب) 1( بـ به المرتبط
 لألصل العادلة القيمةبمجموع ) 2( وأ ،السوق بسعر وأ بأقل من سعر السوق الشراء خيار كان إذا ،الشراء لخيار
 يضمن. غير مجزٍ  الشراء خيار كان إذا الشراء لخيار الزمنية القيمة منھا مطروحا البيع لخيار العادلة والقيمة
 العادلة القيمة ھو به المرتبط وااللتزام لألصل الدفتري المبلغ صافييكون  نأ به المرتبط االلتزام على التعديل
 أصل بتحويل تقوم منشأةال نأ افترض ،المثال سبيل على. المنشأة قبل من الخيار المكتوبو به المحتفظ للخيار
 كتابةو عملة وحدة 120 ممارسة بسعر شراء خيار بشراء - بالتزامن- قيامھا عند العادلة بالقيمة قياسه يتم مالي
 تاريخ في عملة وحدة 100 ھي لألصل لعادلةا القيمة نأ-  يضاأ-  افترض. عملة وحدة 80 ممارسة بسعر بيع خيار

 تقوم الحالة ھذه في. التوالي على عملة وحدة 5و عملة وحدة 1 ھي الشراءو البيع لخيار الزمنية القيمة. التحويل
 وحدة 100[( عملة وحدة 96 بمبلغ والتزام) لألصل العادلة القيمة( عملة وحدة 100 بمبلغ أصل بإثبات المنشأة
 العادلة القيمة وھي ،عملة وحدة 4 بمبلغ أصل قيمة صافي ھذاينشأ عن و]. عملة وحدة 5 -)عملة وحدة1+  عملة
  .  المنشأة قبل من الخيار المكتوبو به المحتفظ للخيار

 التحويالت جميع

 ال بالتحويل لقةالمتع التعاقدية المحول والتزامات حقوق فإن ،اإلثبات إللغاء مؤھلغير  مالي أصل تحويل بقدر ما يكون 3.2.14ب
 الناشئ االلتزام أو المحول األصلو المشتقة من كل إثبات كان إذا مشتقات نھاأ على - منفصل بشكل-  عنھا المحاسبة تتم
 الذي يبقي عليه الشراء خيار فإن ،المثال سبيل على. مرتين االلتزامات وأ الحقوق نفس إثبات عنه ينتج التحويل عن

- إثباته يتم ال الشراء خيار فإن ،الحالة تلك وفي. بيع على أنھا المالية األصول تحويل عن ةالمحاسب من يمنع قد المحول
  .  مشتق أصل على أنه -  منفصل بشكل

ه المحول فإن، اإلثبات إللغاء مؤھل غير مالي أصل تحويل يكون ما بقدر  3.2.15ب وم ال إلي ات يق ه المحول األصل بإثب ى أن  عل
دفوع اآلخر العوض أو النقد إثبات بإلغاء إليه المحول ويقوم. له أصل ات الم غ وإثب . المحول من التحصيل مستحق مبل
ى السيطرة اكتساب بإعادة التزامو حقكل من  للمحول كان وإذا ه المحول األصل عل ل بكامل غ مقاب ل ( ثابت مبل  أنمث
غ قياس إليه للمحول فيمكن ،)شراء إعادة اتفاقية بموجب ذلك يكون ة التحصيل ستحقالم المبل تنفدة بالتكلف ان إذا المس  ك

  .4.1.2 الفقرة في الواردة الضوابط يستوفي
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  أمثلة

  .المعيار ھذا في اإلثبات إلغاء مبادئ تطبيق التالية األمثلة توضح  3.2.16ب

 أو ثابت ربسع شرائه إلعادة اتفاقية وجبمب مالي أصل بيع تم إذا. مالية وراقأ قراضإو الشراء عادةإ اتفاقيات  )أ(
نظراً  إثباته إلغاء يتم فال ،المحول إلى إلعادته اتفاقية بموجب قراضهإ تم إذا وأ المقرض عائد زائدا البيع بسعر
 أو بيعفي  حق على إليه المحول حصل وإذا. الملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب يبقي على  المحول ألن
 تم أصل على أنه المثال، سبيل على المالي، مركزه ئمةقا في األصل تصنيف يعيد المحول فإن ،األصل رھن

  .شراء إعادة من التحصيل مستحق مبلغ أو قراضهإ

ً  ھي التي األصول-مالية أوراق قراضإو الشراء إعادة اتفاقيات  )ب(  بموجب مالي أصل بيع تم إذا. نفسھا تقريبا
 وأ المقرض عائد زائدا البيع بسعر أو ثابت ربسع األصل نفس - تقريباً – ھو وأ األصل نفس شراء إلعادة اتفاقية
ً – وأ المالي األصل نفس إلعادة اتفاقية بموجب قراضها وأ مالي أصل اقتراض تم إذا  إلى األصل نفس -تقريبا

  .الملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب يبقي على  المحول ألننظراً  اإلثبات إلغاء يتم فال ،المحول

 عادةإ بسعر شراء إعادة اتفاقية كانت إذا. حاللاإل في حقال-مالية أوراق قراضإو راءالش إعادة اتفاقيات  )ج(
 تمنح مالية وراقأ إلقراض مشابھة معاملة كانت أو ،المقرض عائد زائدا البيع لسعر مساوٍ  سعر أو ثابت شراء

 ،الشراء إعادة اريخت في المحول لألصل مساوية عادلة قيمة ولھا مشابھة أصول إحالل في الحق إليه المحول
نظراً  إثباته إلغاء يتم ال مالية وراقأ قراضإ وأ شراء عادةإل معاملة بموجب الذي تم بيعه أو إقراضه األصل فإن
  .الملكية مكاقآتو مخاطرجميع  ما يقارب يبقي على المحول ألن

ُ مالي أصالً  منشأةال باعت إذا. العادلة بالقيمة شراء إعادة الشفعة في حق  )د( الشفعة في  حقعلى  – فقط-  أبقتو ا
 قد ألنھا األصل إثبات تلغي المنشأة فإن ،الحقا– إليه المحول باعه إذا العادلة بالقيمة المحول األصل شراءإعادة 
  .الملكية مكافآتو مخاطر جميع ما يقارب بتحويل قامت

 نإ. للغسل بيع نهأ على بيعه من -  يرقص وقت بعد- مالي أصل شراء عادةإ إلى يشار حياناأ. للغسل بيع معاملة  )ھـ(
 إلغاء متطلبات استوفت قد األصلية المعاملة تكون نأ ةطيشر اإلثبات إلغاء تمنع ال ھذه الشراء إعادة مثل

 شراء إلعادة اتفاقية مع واحد وقت في مالي أصل لبيع اتفاقية في الدخول تم قد كان إذا وبالرغم من ذلك. اإلثبات
  .األصل إثبات إلغاء يتمال  فعندئذ المقرض، عائد زائدا البيع بسعر وأ تثاب بسعر األصل نفس

 أصل استدعاء المحول باستطاعة كان إذا. كبير حد إلى مجزية تكون التي الشراء اتوخيار البيع اتخيار  )و(
ُ مجزي الشراء خيار وكان محول مالي  قد المحول نأل نظراً  اإلثبات إللغاء يتأھل ال التحويل فإن ،كبير حد إلى ا

  .الملكية ومكافآت مخاطر جميعما يقارب أبقى على 

 يتم الذي المالي إثبات األصل إلغاء يتم. كبير حد إلى غير مجزية تكون التي الشراء وخيارات البيع خيارات  )ز(
ير غ شراء خيارل وأ إليه المحولمن قبل  به ُمحتفظ كبير حد إلى غير مجزٍ  بيع لخيار - فقط- يخضعو تحويله

 مكافآتو مخاطر جميعما يقارب  حول قد المحول ألننظراً  وذلك. المحولمن قبل  به ُمحتفظ كبير حد إلى مجزٍ 
  .الملكية

ھو غير  وال كبير حد إلى ھو مجزٍ  ال شراء لخيار الخاضعة بسھولة عليھا الحصول يمكن التي األصول  )ح(
 وكان السوق من بسھولة عليه الحصول يمكن أصل شراء بخيار تحتفظ منشأةال كانت إذا. كبير حد إلى مجزٍ 
 ألننظراً  وذلك. إثباته إلغاء يتم األصل فإن ،كبير حد إلى غير مجزٍ  ھو وال كبير حد إلى مجزٍ  ھو ال الخيار
. السيطرة تبقي على لم) 2(و الملكية، مكافآتو مخاطر جميعما يقارب أبقت على وال حولت  ھي ال) 1( المنشأة

 في اإلثبات إلغاء يمنع ھذا فإن ،السوق بسھولة من األصل على الحصول باإلمكان يكن لم إذا لكوبالرغم من ذ
  .األصل على السيطرةأبقت على  قد المنشأة ألننظراً  الشراء لخيار الخاضع األصل مبلغ حدود

 إلى مجزٍ  ھو ال منشأة قبل من بيع مكتوب لخيار يخضع السوق من بسھولة عليه الحصول يمكن ال أصل  )ط(
بسھولة  عليه الحصول يمكن ال مالي أصل بتحويل منشأةال قامت إذا. كبير حد إلى ھو غير مجزٍ  وال كبير حد
أبقت على وال قد  قد تكون ال المنشأة فإن ،كبير حد إلى مجزٍ  ال يُعد غير بيع خيار بكتابة وقامت ،السوق من

أبقت على  قد المنشأة وتكون. المكتوب البيع رخيا بسبب الملكية مكافآتو مخاطر جميع ما يقارب حولت
 مثل وفي األصل، بيع من إليه المحول لمنع -حد كاٍف  إلى– ذا قيمة البيع خيار كان إذا األصل على السيطرة

 قد المنشأة وتكون). 3.2.9ب الفقرة أنظر( لمحولل المستمر االرتباط حدود في األصل إثبات يستمر الحالة ھذه
 ،األصل بيع من إليه المحول لمنع-إلى حد كاٍف – ذا قيمة ليس البيع خيار كان إذا األصل لىع السيطرة حولت
  .األصل إثبات إلغاء يتم الحالة ھذه مثل وفي

 مالي أصل تحويل عن ينتج. عادلة آجلة بقيمة شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار الخاضعة األصول  )ي(
 مساوٍ  شراءال إعادةسعر  أو ممارسةال سعر يكون آجلة شراء إعادة اتفاقية أو شراء أو بيع لخيار - فقط- يخضع
 مخاطر جميعيقارب ه يتم تحويل ما ألننظراً  اإلثبات إلغاء الشراء إعادة وقت المالي لألصل العادلة للقيمة

  .الملكية مكافآتو
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 اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار يخضع مالي أصل بتقويم المنشأة تقوم. نقدا تُسوى التي البيع أو الشراء خيارات  )ك(
جميع ما يقارب  أبقت على أو حولت قد كانت إذا ما لتحديد نقدا بالصافي تسويتھا تتمسوف  آجلة شراء إعادة

 األصول ملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب أبقت على  قد المنشأة تكن لم إذاو. الملكية مكافآتو مخاطر
 أو البيع خيار تسوية تعني وال. المحول األصل على السيطرة أبقت على قد كانت إذا ما تحدد فإنھا ،المحولة
 الفقرات أنظر( السيطرة بتحويل قامت قد المنشأة نأ- تلقائي بشكل- نقدا بالصافي الشراء إعادة اتفاقية أو الشراء

  ).عالهأ) ط(و) ح(و) ز(و 3.2.9.ب

 الحق منشأةال يمنح (شراء) غير مشروط إعادة شراء خيار الحسابات الةزإ شرطيُعد . الحسابات الةزإ شرط   )ل(
 المنشأة نأ الخيار ھذا مثل عن ينتج ان ةطيوشر. القيود بعض مراعاة مع المحولة باألصول المطالبة إعادة في
 لمبلغا بقدر- فقط-  اإلثبات إلغاء يمنع فھو ،الملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب  تحول ھي وال تبقي ھي ال

 المبلغ كان إذا ،المثال سبيل على). األصول بيع يستطيع ال إليه المحول نأ فتراضاب( الشراء إلعادة الخاضع
 منفرد قرض أي استدعاء باإلمكان وكان عملة وحدة 100.000 قرض أصول تحويل من والمتحصالت الدفتري
 فإن ،عملة وحدة 10.000 مبلغ ھائشرا إعادة يمكن التي القروض مبلغ يتجاوز مجموع نأ يمكن ال ولكن

  .اإلثبات إللغاء تأھلھي التي ت القروض من عملة وحدة 90.000

 محولةال األصول بخدمة تقوم التي المحول، ھي تكون قدالتي  لمنشأة،ا قد تحتفظ. لتنظيفلخيارات االستدعاء   )م(
 معين مستوى إلى القائمة األصول مبلغ انخفاض عند المتبقية المحولة األصول لشراء تنظيفلل ستدعاءاال بخيار
 ستدعاءخيار اال مثل عن ينتج نأ ةطيوشر. الخدمة منافع إلى نسبةبال عبئا األصول تلك خدمة تكلفة عنده تصبح

 ال إليه المحول نأو الملكية مكافآتو مخاطر جميعما يقارب  تحول ھي وال تبقي ھي ال المنشأة ان ذلك لتنظيفل
  .ستدعاءاال لخيار الخاضع األصول مبلغ بقدر - فقط-  اإلثبات إلغاء يمنع ذلك إنف ،األصول بيع يستطيع

ً يائتمان اً تعزيز نشأةالم تقدم قد. االئتمان وضمانات المبقاة تالية االستحقاق الحصص  )ن( عن طريق  إليه للمحول ا
 تقديم لمنشأةل يمكن ،ذلك من وبدال. تالية االستحقاق المحول األصل في المبقاة ھاتحص جميع وأ بعض جعل

 أبقت وإذا. محدد مبلغال يقتصر أو أن يقتصر على أ يمكن يائتمان ضمان شكل في إليه للمحول تعزيز ائتماني
 وإذا. في مجمله إثباته يستمر األصل فإن ،المحول األصل ملكية مكافآتو مخاطر جميع ما يقارب على– المنشأة
فإنه ال  ،السيطرة أبقت علىو الملكية مكافآتو مخاطر جميع ما يقارب ليس ولكن بعض،على  المنشأة أبقت
  .بدفعه مطالبة المنشأة تكون قد التي اآلخرى األصول وأ النقد مبلغ بقدر اإلثبات إلغاء يجوز

 العائد إلجمالي مقايضة في وتدخل إليه محولال إلى ماليال صلاأل ببيع منشأةال تقوم قد. العائد إجمالي مقايضات  )س(
 مقابل المنشأة إلى األساس األصل على الفائدة لدفعات النقدية التدفقات جميع تحويل بموجبھا يتم ،إليه حولالم مع
. المنشأة تستوعبھا األساس لألصل العادلة القيمة في انخفاضات أو زيادات وأي متغير بمعدل دفعة أو ثابتة دفعة
  . األصل كل إثبات إلغاء ال يجوز ،الحالة ھذه مثل في

 مقايضة في والدخول إليه المحول إلى ثابت بمعدل مالي أصل بتحويل منشأةال تقوم قد. الفائدة معدل مقايضات  )ع(
يكون  اسمي مبلغ إلى يستند متغير فائدة معدل ودفع ثابت فائدة معدل الستالم إليه المحول مع فائدةال معدل
ً مساو  ةطيشر المحول األصل إثبات إلغاء الفائدة معدل مقايضة تمنع ال. المحول المالي ألصلل للمبلغ األصلي يا

  .المحول األصل على التي يتم القيام بھا بالدفعات مشروطة المقايضة على المدفوعات تكون الأ

 مع سداده يتم إليه المحول إلى ثابت بمعدل مالي أصل بتحويل منشأةال تقوم قد. الفائدة معدل استنفاد مقايضات  )ف(
 معدل ودفع ثابت فائدة معدل الستالم إليه المحول مع فائدةال معدل استنفاد مقايضة يف وتدخل ،الوقت مرور
ُ يكون مساو بحيث استنفاده يتم للمقايضة االسمي المبلغ كان إذاو. اسمي مبلغ إلىيستند  متغير فائدة للمبلغ  يا

 إبقاء- ه عامجبو– يضةالمقا عن ينتج هفإن ،األوقات من وقت أي في القائم المحول المالي ألصلل األصلي
ً مقدم أساس للدفع مخاطرعلى  المنشأة  المحول األصلكل  إثبات المنشأة في ستمرت نأ ماإ الحالة ھذه مثل وفي ،ا

 المبلغ استنفاد يكن لم إذا والعكس بالعكس،. هب المستمر ارتباطھا بقدر المحول األصل إثبات في تستمر وأ
ً مرتبط للمقايضة االسمي  إبقاء عنھا ينتج ال المقايضة ھذه مثل فإن ،المحول لألصل القائم صليبالمبلغ األ ا
ً  مخاطرعلى  المنشأة  تكون أال ةطيشر المحول األصل إثبات إلغاء تمنع ال فإنھا ،عليه. األصل على الدفع مقدما
 بقاءإ ضةالمقاي عن ينتج الأو المحول األصل على الفائدة بالقيام بمدفوعات مشروطة المقايضة على الدفعات
  .المحول األصل من مھمة خرىأ ملكية مكافآتو مخاطرعلى أي  المنشأة

 أو هفي مجمل مالي أصل من التعاقدية النقدية التدفقات باسترداد معقولة توقعات منشأةال يكون لدى ال. الشطب  )ص(
  .  نهم جزء

  
  .مالي أصل من جزءب المستمر المنشأة باطارت ما يكونعند المستمر االرتباط منھج تطبيق الفقرة ھذه توضح 3.2.17.ب
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 10الفعلية عليھا  الفائدةمعدل و تھافائد قسيمةالتي و مقدما السداد واجبة قروض من محفظة لديھا منشأة أن افترض
في  ،فيھا إليه المحول يحصل معاملة في تدخلو. عملة وحدة 10.000 المستنفدة وتكلفتھا األصلي مبلغھاو المائة في
 زائدا األصلي المبلغ من متحصالت أي من عملة وحدة 9.000 في حقال على ،عملة وحدة 9.115 قدرھا ةدفع بلمقا

 المبلغ من حصالتمت أية من عملة وحدة 1.000 في حقوقعلى ال المنشأة وتبقي. المائة في 9.5 بنسبة عليه الفائدة
 وحدة 9.000 مبلغ على المائة في 0.5 وقدره الزائد قالفر زائدا، المائة في 10 بنسبة عليھا فائدةال زائدا األصلي
ً  الدفعات من المتحصالت تخصيص يتم. األصلي المبلغ من المتبقي عملة  – إليه والمحول المنشأة بين المدفوعة مقدما

 ً  يتم نأ إلى عملة وحدة 1.000 البالغة المنشأة حصة من طرحه يتم في السداد تعثر أي ولكن ،9:1 بنسبة-تناسبيا
 الزائد للفرق العادلة والقيمة عملة وحدة 10.100 تكون المعاملة تاريخ في للقروض العادلة القيمة. الحصة تلك إطفاء
  .عملة وحدة 40 ھي المائة في 0.5 بنسبة

  

ً مقدم مھمة للدفع مخاطر المثال، سبيل على( المھمة الملكية مكافآتو مخاطر بعض حولت قد نھاأ الشركة تحدد ) ا
ً -  بقتأ ولكنھا  قد أبقت علىو) (بسبب فائدتھا المبقاة تالية االستحقاق المھمة الملكية ومنافع مخاطر بعضعلى – أيضا

  .المستمر االرتباط منھج تطبق فإنھا لذلك. السيطرة
  

 قدرھا-بشكل كامل –مبقاة متناسبة  بحصة احتفاظ) أ( نھاأ على المعاملة بتحليل المنشأة تقوم ،المعيار ھذا لتطبيق 
 مقابل إليه لمحولا إلى يائتمان تعزيز لتقديم المبقاة تالية االستحقاق الحصة تلك جعل )ب( زائدا عملة، وحدة 1.000

  .يةاالئتمان خسائرال
  

 9.115 البالغ الُمستلم العوض من) عملة وحدة 10.100× %90( عملة وحدة 9.090 مبلغ نأ بحساب المنشأة تقوم
 العوض من المتبقي يمثلو .المائة في 90 بنسبة- بشكل كامل –يب متناسب نص مقابل العوض يمثل عملة وحدة
 يائتمان تعزيز لتقديم المبقاة تالية االستحقاق حصتھا جعل مقابل ستالمها تم الذي العوض) عملة وحدة 25( الُمستلم
 العوض يمثل المائة في 0.5 بنسبة الزائد الفرق فإن ،ذلك إلى ضافةباإل. يةاالئتمان خسائرال مقابل إليه المحول إلى

 عملة وحدة 65 ھو ياالئتمان تعزيزال مقابل الُمستلم العوض إجمالي فإن ،عليه بناءو. ياالئتمان تعزيزال مقابل الُمستلم
  ).عملة وحدة 40+  عملة وحدة25(
  

 القيم أن راضافتبو. النقدية التدفقات من المائة في 90 بنسبة نصيب بيع من الخسارة وأ المكسب المنشأة تحسب 
 في متاحة ليست المائة في 10 ونسبته المبقى عليه والجزء المائة في 90 ونسبته الُمحول لجزءالمنفصلة ل العادلة
 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي 3.2.14 للفقرة وفقا لألصل الدفتري المبلغ تخصص المنشأة فإن ،التحويل تاريخ

  :كما يلي
  

   المبلغ                       المئوية النسبة            العادلة القيمة                                              
   الدفتري                                                                                                                

  المخصص                                                                                                               
  9.000                       %    90                      9.090                                  المحول الجزء
     000.1                       %    10                      010.1                             المبقى عليه الجزء

   000.10                                                      00.110                                     المجموع
  
 ريالدفت المبلغ بطرح النقدية التدفقات من المائة في 90 نصيب بنسبه بيع من خسارتھا أو مكسبھا المنشأة تحسب 

 وحدة 9.000 – عملة وحدة9.090( عملة وحدة 90 أي عليه المتحصل العوض من المحول للجزء المخصص
  .عملة وحدة 1.000 ھو المنشأة للجزء المبقى عليه من قبل الدفتري المبلغ). عملة

  
 مقابل ة االستحقاقتالي المبقاة حصتھا جعل عن نتجي الذي المستمر االرتباط بإثبات المنشأة تقوم ذلك، إلى ضافةباإل
الذي  نقديةال تدفقاتال مبلغل قصىالحد اال( عملة وحدة 1.000 قدره أصل بإثبات تقوم عليه، بناءو .يةاالئتمان خسائرال

وحدة عملة (وھو الحد  1.065)، والتزام مرتبط به قدرة االستحقاق تالية المبقاة حصتھا جعل بموجب لن تتسلمه
 عملة وحدة 1.000 أي ،االستحقاق تالية المبقاة حصتھا جعل بموجب تتسلمه لن الذية االقصى لمبلغ التدفقات النقدي

  ).عملة وحدة65 مبلغ االستحقاق تالية اةالمبق حصتھا جعلل العادلة القيمة زائدا
  

  :كما يلي المعاملة عن للمحاسبة عالهأ المعلومات جميع المنشأة تستخدم   

  دائن               مدين                                                                                                     

   9.000             -                                                                                    األصلي األصل

  وأ حقاقاالست تالية المبقاة حصتھا جعل مقابل المثبت األصل

   -                  1.000                                                                              الحصة المتبقية

  -                    40                                        زائدال الفرق شكل في الُمستلم العوض مقابل أصل

  90                  -                                                )         لتحويلا من مكسب( خسارة وأ ربح

                   1.065             -                                                                                                التزام

  -                         115.9                                                                                 الُمستلم النقد

    155.10          155.10                                                                                    المجموع
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ً  ،عملة وحدة 2.040 لألصل الدفتري المبلغ يكون -  مباشرة-  المعاملة بعد  التكلفة مثلت عملة وحدة 1.000 من مكونا

المبقاة تالية  حصتھا جعل من المستمر المنشأة ارتباط يمثل عملة وحدة 1.040و المبقى عليه، للجزء المخصصة
  ). عملة وحدة 40 وقدرة الزائد الفرق تشمل التي( يةاالئتمان خسائرال مقابل االستحقاق

 نسبة أساس على) عملة وحدة 65( ياالئتمان تعزيزال مقابل الًمستلم العوض بإثبات المنشأة تقوم ،الالحقة الفترات في
 ألصولا من ھبوطخسائر  أي بإثبات وتقوم الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المثبت األصل على الفائدة وتحسب الوقت،
 قدرھا األساس القروض من ھبوط خسارة التالية السنة في ھناك نأ افترض ،األخيرة الحالة على وكمثال. ةالمثبت
 بارتباط تتعلق عملة وحدة 300( عملة وحدة 600بمقدار  المثبت أصلھا بتخفيض المنشأة تقوم .عملة وحدة 300

 وتقوم ،)يةاالئتمان خسائرال مقابل ستحقاقالمبقاة تالية اال حصتھا جعل عن نشأي الذي ضافياإل المستمر المنشأة
 ھبوطخسائر  الخسارة وأ الربح تحميلھى  الصافية النتيجةو. عملة وحدة 300 بمقدار المثبت التزامھا بتخفيض
  .عملة وحدة 300 قدرھا

 

  )3.3 القسم( المالية االلتزامات إثبات إلغاء

  :ماإ المدين يكون ندماع) منه جزء وأ( ماليال لتزاماال طفاءإ يتم    3.3.1ب

 أو ،أخرى مالية أصولب أو بالنقد، عادة يتم ما وھو ،الدائن إلى بالدفع) منه جزءب أو( االلتزامب أوفى قدأنه   )أ(
  أو خدمات، أو بسلع

ً – اعفاؤه تم قدأنه    )ب(  قبل من وأ نظامي بإجراء ماإ) منه جزء أو( االلتزام عن الرئيسة المسئولية من -نظاميا
  ).      ال يزال في حاجة للوفاء به قد الشرط ھذا فإن ضمانا منح قد المدين كان إذا. (لدائنا

 ھو أحد صانعي المصدر كان ولو حتى اطفاؤه تم قد يكون الدين فإن ،األداة تلك شراء بإعادة دين أداة مصدر قام إذا   3.3.2ب
  .القريب األجل في بيعھا إعادة ينوي وأ األداة تلكل سوقال

ً –يسمى (صندوق أمانة  ذلك في بما ،ثالث طرف إلى ،ذاته حد في ،الدفع يؤدي ال   3.3.3ب  إلى"), في الجوھر-  بطالإ"-أحيانا
  .نظامي ذمة براءإ غياب في ،الدائن تجاه الرئيس التزامه من المدين عفاءإ

 يقوم ال المدين فإن ،دينهالتزام  تحمل قد الثالث الطرف نأ هدائن خطرأو التزام لتحمل ثالث طرف إلى مدين دفع إذا   3.3.4ب
 ثالث طرف إلى المدين دفع وإذا). ب(3.3.1ب الفقرة في الوارد الشرط استيفاء يتم لم ما الدين التزام إثبات بإلغاء
 وافق إذا ،وبالرغم من ذلك. الدين طفأأ قد يكون المدين فإن ،الدائن من نظامي ذمة براءإ على وحصل التزاما ليتحمل
 لتزامإ بإثبات يقوم المدين فإن ،األصلي الدائن إلى-  مباشرة- أو ثالثال طرفال إلى الدين من دفعاتب القيام على المدين
  .الثالث لطرفاه اتج جديد دين

يمكن أن  ةلمنشأا فإن ،التزام إثبات إلغاء عنه ينتج ،الدائن قبل من وأ قضائيا كان سواء ،النظامي الذمة ابراء نأ رغم   3.3.5ب
ً التزام تثبت  المالية ألصولل ،3.2.23- 3.2.1 الفقرات في الواردة ،اإلثبات إلغاء ضوابط استيفاء يتم لم إذا اً جديد ا

 جديد التزام بإثبات المنشأة وتقوم ،المحولة األصول إثبات إلغاء يتم فال الضوابط، تلك استيفاء يتم لم وإذا. المحولة
  .المحولة باألصول يتعلق

رض    3.3.6ب رة لغ روط ،3.3.2 الفق ف الش ر- تختل كل كبي ت إذا - بش ة كان ة القيم ومة الحالي دفقات المخص ة للت  النقدي
ب روط بموج دة، الش ا الجدي ي بم ك ف ابأ أي ذل تم تع ا ي افي  دفعھ دبالص رح بع ابأ أي ط تم تع تالمھا ي  اس
مھا تخدام وخص ة باس دة الفعلي دل الفائ لي مع دار ،األص ف بمق ي 10 تختل ة ف ى- المائ ل  عل ن -األق ة ع  القيم
ة ومة الحالي دفقات المخص ة للت ة النقدي زام المتبقي الي لاللت لي الم ت وإذا. األص بة تم ن المحاس ة ع  أدوات مبادل

ديلال أو دينال ي تع روط ف ى الش هأ عل اءإ ن إن ،طف اليف أي ف ابأ أو تك تم تع ا ي تم تحملھ ا ي ا إثباتھ ى أنھ زء عل  ج
ن ب م ارة وأ المكس ن الخس اء م م وإذا. االطف تم ل بة ت ن المحاس ة ع ديل أو المبادل ه التع ى أن اء عل إن ،اطف  أي ف

اليف ابأ أو تك تم تع ا ي دل تحملھ غ تع دفتري المبل زام ال تم لاللت اإ وي ى طفاؤھ ل عل دار األج ي م زام المتبق  لاللت
  .المعدل

 ضمان التزام يتحمل المدين ولكن دفعات،بال القيامب الحالي التزامه من مدينال بإعفاء دائنال يقوم ،الحاالت بعض في   3.3.7ب
 :يقوم المدين فإن ،الحاالت ھذه مثل وفي. الرئيسة في السداد المسئولية يتحمل الذي الطرف تعثر إذا بالدفع

 .الضمان مقابل اللتزامه العادلة القيمة إلىيستند  جديد مالي التزام بإثبات     ) أ(

 المالي لاللتزام الدفتري المبلغ) 2(و دفعھا تم متحصالت أي) 1( بين الفرق إلىتستند  خسارة أو مكسب بإثبات   ) ب(
  .  الجديد المالي لاللتزام العادلة القيمة منه مطروحا األصلي
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 )4 الفصل( التصنيف
 

 

  )4.1 القسم( المالية األصول تصنيف
 

 المالية األصول إلدارة المنشأة عمالأ نموذج

 المالية، األصول إلدارة المنشأة عمالأ نموذج أساس على المالية األصول تصنيف المنشأة من) أ(4.1.1 قرةالف تتطلب   4.1.1ب
) أ(4.1.2 الفقرة في الوارد الشرط تستوفي المالية أصولھا كانت إذا ما بتقويم المنشأة وتقوم. 4.1.5 الفقرة تنطبق لم ما
 المنشأة إدارة موظفي كبار ھو ُمحدد من قبل كما األعمال موذجن أساس على) أ(أ4.1.2 الفقرة في الوارد الشرط أو
  .)"العالقة ذات األطراف عن فصاحاتاإل" 24 الدولي المحاسبة معيار في ھو ُمعرف كما(

يتم تحديد نموذج أعمال المنشأة عند المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات األصول المالية معا لتحقيق ھدف    4.1.2ب
عليه، فإن ھذا الشرط ال يُعد  بناءً ودارة ألداة بعينھا. معين. وال يعتمد نموذج أعمال المنشأة على مقاصد اإل أعمال
 ً على من التجميع. وبالرغم من ذلك، أيتم تحديده عند مستوى  أنوينبغي  كل أداة على حدةللتصنيف على أساس  منھجا

فإنه ال يلزم أن يتم تحديد  ،إلدارة أدواتھا المالية. وتبعا لذلك عمال واحدأقد يكون لدى منشأة واحدة أكثر من نموذج 
منشأة بمحفظة من االستثمارات تديرھا من القد تحتفظ  ،التصنيف عند مستوى المنشأة معدة التقرير. على سبيل المثال

لتحقيق التغيرات في أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من االستثمارات تديرھا من أجل المتاجرة 
محافظ فرعية  إلىفي بعض الحاالت، قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من األصول المالية  ،القيمة العادلة. وبالمثل

قد تكون تلك ھي الحالة إذا قامت المنشأة  ،لكي ينعكس المستوى الذي تدير عنده المنشأة تلك األصول. على سبيل المثال
دارة بعض القروض بھدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إمن قروض الرھن العقاري و باستحداث أو شراء محفظة

  دارة القروض اآلخرى بھدف بيعھا.  إو

أةال التي تدير بھا كيفيةال إلى منشأةال عمالأ نموذج يشير   أ4.1.2ب ة أصولھا منش د المالي دفقات ألجل تولي ة ت ي. نقدي ذا يعن  نأ وھ
دفقاتال تحصيل عن ستنتج النقدية التدفقات كانت إذا ما يحدد المنشأة عمالأ نموذج ةال ت ة، نقدي ع وأ التعاقدي  صولاأل بي

 معقول بشكل- المنشأة تتوقع الالتي  التصورات ساسأ على به القيام يتم ال التقويم ھذا فإن ،لذلك وتبعا. كليھما أو ماليةال
تبيع نھاأ تتوقع منشأةال كانت إذا ،المثال سبيل على. 'ضغط لةحا' وأ 'حالة سوأأ' بتصورات يسمى ما مثل ،حدثت أن-  س

ة في - فقط- المالية األصول من معينة محفظة ن  حال ك التصور ل إن ذل ة ضغط، ف ؤثرتصور حال ويم في ي أة تق  المنش
أة كانت إذا األصول لتلك عمالاأل لنموذج ع المنش ول بشكل- تتوق ل أن- معق ذا مث ن التصور ھ إذا. يحدث ل  تحقق مت ف
 سبيل على( عمالاأل نموذج بتقويم المنشأة فيه قامت الذي التاريخ في المنشأة توقعات عن مختلف بشكل النقدية التدفقات
دما توقعت مما قلأ أو كثرأ مالية أصول ببيع المنشأة قامت إذا ،المثال إن ،)األصول بتصنيف قامت عن ك ف أ  ال ذل ينش
ة  األصول تصنيفمن  رييغ وال) 8 الدولي المحاسبة معيار أنظر( للمنشأة اليةالم القوائم في سابقة فترة خطأ عنه المالي

رات في بإثباتھا المنشأة قامت التي األصول تلك أي(  عمالألل نموذجذلك ال ضمن بھا يحتفظ التي المتبقية ابقة فت  وال س
ويم قيامھا وقت متاحة كانت التي مالئمةال المعلومات جميع الحسبان في خذتأ قد المنشأة أن طالما) بھا تحتفظ تزال  بتق
ك،. عمالاأل نموذج دما وبالرغم من ذل وم عن أةال تق ويم منش ال نموذج بتق ة لألصول األعم ي المالي م الت  وأ استحداثھا ت
دفقات تحصيل كيفية بشأن المعلومات الحسبان في األخذ عليھا فيجب ،حديثا شراؤھا ة الت ى ،السابق في النقدي  جانب إل

        اآلخرى.   المالئمة المعلوماتيع جم

 من- عادة- رصده يمكنو. إقرار مجرد وليس موضوع حقائق ھو المالية األصول إلدارة منشأةال عمالأ نموذج نإ ب4.1.2ب
 قيامھا دعن االجتھاد استخدام المنشأة سوف يلزم. األعمال نموذج الھدف من لتحقيق المنشأة تباشرھا التي األنشطة خالل

 من وبدال. واحد نشاط وأ واحد من خالل عامل التقويم ذلك تحديد يتم وال المالية األصول إلدارة عمالھاأ نموذج قويمتب
 األدلة ھذه مثل تشملو. التقويم تاريخ في المتاحة المالئمة دلةاأل جميع الحسبان في خذاأل المنشأة على يجب فإنه ،ذلك

 :ولكنھا ال تقتصر على المالئمة،

 تقرير ورفع ذلك عمالاأل نموذج ضمن بھا المحتفظ المالية واألصول عمالاأل نموذج أداء تقويم بھا يتمالتي  يةكيفلا) أ(
 .المنشأة إدارة موظفي كبار إلى بھما

 ،)العمالل نموذجال ذلك ضمن بھا المحتفظ المالية واألصول( عمالاأل نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر) ب(
 .المخاطر تلك بھا تدار التي قةالطري وتحديداً،

 العادلة القيمة إلى يستند التعويض كان إذا ما ،المثال سبيل على( األعمال مديري تعويض بھا يتمالتي  يةكيفال) ج(
 ).  تحصيلھا يتم التي التعاقدية النقدية التدفقات أساس على أو التي يتم إدارتھا لألصول
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 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل باألصول ألجل االحتفاظ ف منهھدال عمالأ نموذج
  
 نقديةال تدفقاتال تحصيل باألصول ألجل االحتفاظ الھدف منه ھو عمالأ نموذج ضمن بھا يحتفظ التي المالية األصول ج4.1.2ب

ذلك أن . ةاألدا عمر مدار على تعاقديةال دفعاتال تحصيل خالل من نقدية تدفقات تحقيق بھدف يتم إدارتھا تعاقديةال
(بدالً من إدارة  المحددة التعاقدية النقدية التدفقات تلك تحصيلجل أل المحفظة ضمن بھا المحتفظ األصول تدير المنشأة

 تحقيقھا سيتم النقدية التدفقات كانت إذا ما تحديد وعند). وبيعھا باألصول االحتفاظ خالل من العائد الكلي على المحفظة
 ،المبيعات تكرار الحسبان في خذاأل الضروري منه فإن ،المالية لألصول التعاقدية لنقديةا التدفقات تحصيل خالل من
وبالرغم من . المستقبلية المبيعات نشاط بشأن والتوقعات المبيعات تلكل سباباالو ،السابقة الفترات في ھاوتوقيت تھاوقيم
 ،ذلك من وبدال. بمفردھا الحسبان في خذھاأ يمكن ال ولذلك ،األعمال نموذج تحدد ال ذاتھا حد في المبيعاتفإن  ،ذلك
 المنشأة ھدف تحقيق بكيفية يتعلق دليال توفر المستقبلية المبيعات بشأن والتوقعات السابقة المبيعات بشأن المعلومات فإن

 المعلومات انالحسب في خذاأل المنشأة على يجب. النقدية التدفقات تحقيق كيفية وتحديدا ،المالية األصول إلدارة المعلن
 بالظروف مقارنةبال الوقت ذلك في وجدت التي والظروف المبيعاتتلك  سبابأ سياق ضمن السابقة المبيعات بشأن
  .الحالية

ة، أالھدف من نموذج  أنرغم     4.1.3ب ة التعاقدي دفقات النقدي عمال المنشأة قد يكون االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل الت
إن نموذج ال أنه ال يلزم إ أة يمكن أالمنشأة االحتفاظ بجميع تلك األدوات حتى االستحقاق. وعليه ف ال المنش يكون  أنعم

ع  ة أو يُتوق االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث مبيعات األصول المالي
  أن تحدث في المستقبل.

ج األعمال االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة أ   قد يكون الھدف من نموذ4.1.3ب
تبيع األصول المالية عندما تكون ھناك زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول. ولتحديد ما إذا كانت ھناك زيادة في 

عقولة والمؤيدة، بما في ذلك المعلومات المخاطر االئتمانية لألصول، تأخذ المنشأة في الحسبان المعلومات الم
زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول  إلىاالستشرافية. وبغض النظر عن تكرارھا وقيمتھا، فإن المبيعات التي ترجع 

مع نموذج األعمال الذي يكون الھدف منه ھو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية  تتعارضال 
نظراً ألن الجودة االئتمانية لألصول المالية تكون ذات صلة بقدرة الشركة على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
تدنية الخسائر االئتمانية المحتملة بسبب تدھور الحالة  إلىنشطة إدارة المخاطر االئتمانية التي تھدف أن إالتعاقدية. 

ن بيع أصل مالي نظراً ألنه لم يعد يستوفي ضوابط إ. عماللألنموذج ذلك الاالئتمانية ھي جزء ال يتجزأ من مثل 
على بيع يكون قد حدث بسبب زيادة في المخاطر  االئتمان المحددة في سياسة االستثمار الموثقة للمنشأة يُعد مثاالً 

البيع قد االئتمانية. وبالرغم من ذلك، في غياب مثل ھذه السياسة، فإن المنشأة يمكنھا التدليل بطرق أخرى على أن 
  االئتمانية.  حدث بسبب زيادة في المخاطر 

ب المبيعات التي تحدث ألسباب أخرى، مثل مبيعات تتم إلدارة مخاطر تركز االئتمان (دون زيادة في المخاطر االئتمانية 4.1.3ب
ً - لألصول)، قد تكون  التدفقات  متفقة مع نموذج أعمال الھدف منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل-  أيضا

النقدية التعاقدية. وتحديداً، فإن مثل ھذه المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج األعمال الذي يكون الھدف منه االحتفاظ 
باألصول المالية ألجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة (حتى ولو كانت كبيرة في 

ما سواء بشكل منفرد أو في مجموعھا (حتى ولو كانت متكررة). وإذا حدث أكثر م–قيمتھا) أو ليست كبيرة في قيمتھا 
ليس اعتباره ن ما يمكمحفظة وكانت تلك المبيعات أكثر مالغير متكرر من مثل ھذه المبيعات من  اً عدد اعتباره نيمك
كانت مثل تلك المبيعات متفقة مع  في قيمته (سواء بشكل منفرد أو في مجموعھا)، فإنه يلزم المنشأة تقويم ما إذا اً كبير

ً ھدف تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكيفية ذلك. وسواء كان طرف ثالث يفرض متطلب بأن يتم بيع األصل المالي، أو  ا
ن الزيادة في تكرار أو قيمة المبيعات في إختيار المنشأة، فإن ذلك غير ذي صلة بھذا التقويم. كان ذلك النشاط خاضعا ال

بالضرورة مع ھدف االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذا  يتعارضة ال فترة معين
سباب تلك المبيعات والتدليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات ال تعكس تغيرا في أكانت المنشأة تستطيع توضيح 

فقة مع الھدف من االحتفاظ باألصول المالية ألجل ضافة لذلك، فإن المبيعات قد تكون متإعمال المنشأة. أنموذج 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاريخ قريب من استحقاق األصول المالية وكانت المتحصالت 

  من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية.  
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متى يكون ھدف نموذج أعمال المنشأة ھو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية فيما يلي أمثلة على    4.1.4ب
ھو مناقشة جميع العوامل التي  األمثلةالتعاقدية. وال تُعد ھذه القائمة من األمثلة شاملة. عالوة على ذلك، ليس القصد من 

  ھمية النسبية للعوامل.األعمال المنشأة وال تحديد أقد تكون ذات صلة بتقويم نموذج 
  

  التحليل   مثال
  

   1مثال 
إذا كانت المنشأة تحتفظ باستثمارات ألجل تحصيل تدفقاتھا 
النقدية التعاقدية. وكانت احتياجات تمويل المنشأة يمكن 
توقعھا ويتماثل تاريخ استحقاق أصولھا المالية مع 

  احتياجات تمويل المنشأة المقدرة. 
  

بأنشطة إدارة المخاطر االئتمانية بھدف  وكانت المنشأة تقوم
تدنية الخسائر االئتمانية. وفي السابق، كانت تحدث 

عندما تزيد المخاطر االئتمانية لألصول -عادة - المبيعات 
بحيث لم تعد األصول تستوفي ضوابط االئتمان المحددة في 

ذلك، قد  إلىضافة سياسة االستثمار الموثقة للشركة. باإل
غير متكررة نتيجة الحتياجات تمويل غير حدثت مبيعات 

  المتوقعة.
  

دارة على كبار موظفي اإل إلىتركز التقارير المرفوعة 
الجودة االئتمانية لألصول المالية والعائد التعاقدي. وتقوم 

ً -المنشأة  بمتابعة القيم العادلة لألصول المالية من بين -  أيضا
  معلومات أخرى. 

  
من بين  ،سبانالمنشأة تأخذ في الح أنمع 

القيم العادلة لألصول  ،معلومات أخرى
المالية من منظور السيولة (أي مبلغ النقد 

بيع  إلىالذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة 
ھدف المنشأة ھو االحتفاظ  أناال  أصول)،

باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية. وال تتعارض المبيعات مع 

إذا كانت استجابة لزيادة في  ذلك الھدف
المخاطر االئتمانية لألصول، على سبيل 

إذا لم تعد األصول تستوفي ضوابط  ،المثال
االئتمان المحددة في سياسة االستثمار الموثقة 

ً -للمنشأة. ال تتعارض  المبيعات غير - أيضا
المتكررة التي تنتج عن احتياجات التمويل 

ضغط)  غير المتوقعة (مثل في تصور حالة
مع ذلك الھدف، حتى ولو كانت مثل تلك 

  المبيعات كبيرة في قيمتھا.
  

  
  2مثال 

شراء محافظ من األصول  نموذج أعمال المنشأة ھو
تشمل تلك المحافظ  المالية، مثل القروض. قد، وقد ال،

  . ذات مستوى ائتماني ھابطأصوال مالية 
  

المنشأة إذا لم يكن سداد القروض يتم في وقته المحدد، فإن 
تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية من خالل وسائل 

على سبيل المثال، باالتصال بالمدين بالبريد، أو - متنوعة
الھاتف أو طرق أخرى. وھدف المنشأة ھو تحصيل 

ً التدفقات النقدية التعاقدية وال تدير المنشأة أي من القروض  ا
ة من خالل في ھذه المحفظة بھدف تحقيق التدفقات النقدي

  بيعھا.
  

في بعض الحاالت، تدخل المنشأة في مقايضات معدل 
الفائدة لتغيير معدل الفائدة على أصول مالية معينة ضمن 

  معدل فائدة ثابت. إلىالمحفظة من معدل فائدة عائم 
  

  
ھدف نموذج أعمال المنشأة ھو االحتفاظ 
باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات 

  النقدية التعاقدية.
  

حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن 
المنشأة تتوقع أن تستلم جميع التدفقات النقدية 

تكون بعض األصول  أنقدية (مثال االتع
عند  ذات مستوى ائتماني ھابطالمالية 

  اإلثبات األولي).
  

المنشأة تدخل  أنعالوة على ذلك، فإن حقيقة 
في مشتقات لتعديل التدفقات النقدية للمحفظة 

  ال يغير في حد ذاته نموذج أعمال المنشأة.
  

  
  

  ...يتبع                                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يتبع...
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  التحليل   مثال

  
   3مثال 

تحداث قروض للعمالء عمال ھدفه اسألدى منشأة نموذج 
. يقوم كيان للتوريقكيان  إلىوبيع تلك القروض الحقا 

  المستثمرين. إلىق بإصدار أدوات يالتور
 

ق وعليه فإنھا يتسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التور
  تقوم بتوحيده.

  
ق بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من يالتور يقوم كيان
  ھا. مستثمري إلىمررھا يالقروض و

  
القروض يستمر إثباتھا في  أنيفترض ألغراض ھذا المثال 

إثباتھا من  إلغاءقائمة المركز المالي الموحدة ألنه ال يتم 
  ق.يقبل كيان التور

  
 القروض الموحدة المجموعة استحدثت
 تدفقاتال لتحصيل بھا االحتفاظ بھدف

  .تعاقديةال نقديةال
  

 ھدف المستحدثة لمنشأةل ،وبالرغم من ذلك
 القروض محفظة من نقدية تدفقات تحقيق
 لذا ق،يتورال كيان إلى القروض ببيع

ال  المنفصلة المالية قوائمھا وألغراض
 لتحصيل المحفظة ھذه تدير نھاأ تعتبر

  .التعاقدية النقدية التدفقات
  

  
  

   4مثال 

منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء باالحتياجات من 
غط" (مثل االندفاع لسحب السيولة في تصور "حالة ض

ال إالودائع من البنوك). المنشأة ال تتوقع بيع ھذه األصول 
  في مثل ھذه التصورات. 

  
تراقب المنشأة الجودة االئتمانية لألصول المالية وھدفھا من 
إدارة األصول المالية ھو   تحصيل التدفقات النقدية 

ساس التعاقدية. تقوم المنشأة بتقويم أداء األصول على أ
  يراد الفائدة المكتسب والخسائر االئتمانية المحققة.إ

  
ً -وبالرغم من ذلك، المنشأة تراقب  القيمة العادلة - أيضا

مبلغ النقد  أنلألصول المالية من منظور السيولة لضمان 
بيع األصول في  إلىالذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة 

ة من للوفاء باحتياجات المنشأ تصور حالة ضغط كافٍ 
السيولة. تقوم المنشأة دوريا بمبيعات ليست كبيرة في القيمة 

  للتدليل على السيولة.
  
  
  

  
عمال المنشأة ھو االحتفاظ أھدف نموذج 

باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية 
  التعاقدية.

  
التحليل ال يتغير حتى ولو أنه خالل تصور 
سابق لحالة ضغط كانت المنشأة تقوم 

بيرة في القيمة للوفاء باحتياجاتھا بمبيعات ك
من السيولة. وبالمثل، فإن نشاط المبيعات 
المتكررة غير الكبيرة في القيمة ال 

الحتفاظ باألصول المالية ا يتعارض مع
  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

  
في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ 
بأصول مالية للوفاء باحتياجاتھا اليومية من 

لسيولة وكان تحقيق ذلك الھدف يتضمن ا
مبيعات متكررة كبيرة في القيمة، فإن 
ھدف نموذج أعمال المنشأة ال يكون 
االحتفاظ بأصول مالية لتحصيل التدفقات 

  النقدية التعاقدية.
  

إذا كانت المنشأة مطالبة من قبل  ،وبالمثل
الجھة التنظيمية لھا ببيع أصول مالية 

ى أن األصول بشكل روتيني للتدليل عل
 ،قيمة األصول المباعة كبيرة أنسائلة، و

عمال المنشأة ال يكون أفإن نموذج 
االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية. وسواء كان 

ً ھناك طرف ثالث يفرض متطلب ببيع  ا
األصول المالية، أو كان ذلك النشاط 

 اذيخضع الختيار المنشأة، فإن ذلك ال يُعد 
  صلة بالتحليل.
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  تدفقاتال تحصيل من كل خالل من ھدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج
 ماليةال صولاأل وبيع تعاقديةال نقديةال

 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كل خالل من ھدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج ضمن مالية بأصول منشأة تحتفظ قد  أ4.1.4ب
 من الً ك بأن قرارا اتخذوا المنشأة إدارة موظفي كبار فإن ،األعمال نموذج من النوع ھذا في. ماليةال صولاأل وبيع

 وھناك. األعمال نموذج ھدف تحقيق من يتجزأ ال جزءً يُعد  ماليةال صولاأل وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل
 يكون قد عمالاأل نموذج ھدف نفإ ،لمثالا سبيل على. األعمال نموذج من النوع ھذا مع متفقة تكون قد عديدة ھدافأ

 مدة مع المالية األصول مدة لمطابقة أو معين فائدة عائد وضع على للمحافظة ،السيولة من اليومية االحتياجات إدارة
 نقديةال تدفقاتال تحصيلكل من ب تقوم المنشأة فإن ،الھدف ھذا مثل ولتحقيق. األصول تلك تمولھا التي االلتزامات

  .  ماليةال صولاأل وبيع يةتعاقدال

 ھذا األعمال نموذج نإف ،تعاقديةال نقديةال تدفقاتال لتحصيل ماليةال صولاألب االحتفاظ ھدفه عمالأ نموذج مع مقارنةبال ب4.1.4ب
 ھدف تحقيق من يتجزأ ال جزءً  يُعد المالية األصول بيع ألن وذلك. للمبيعات كبرأ وقيمة على تكرار– عادة-  ينطوي
 المبيعات لتكرار أو قيمة حد ھناك ليس ،وبالرغم من ذلك. له بالنسبة عرضيا - فقط-  يكون أن من بدال األعمال نموذج
 صولاأل وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كالً  ألننظراً  ھذا األعمال نموذج ضمن حدثت يجب أنالتي 

 . ھدفه تحقيق من يتجزأ ال جزءً يُعد  ماليةال
  
 التعاقدية النقدية التدفقاتتحصيل  من كل خالل من المنشأة أعمال نموذج ھدف تحقيق يمكن متى على مثلةأ يلي فيما ج4.1.4ب

 جميع بيان منھا القصد ليس مثلةاأل فإن ،ذلك على عالوة. شاملة األمثلة من القائمة ھذهوال تُعد . المالية األصول وبيع
  .للعوامل النسبية األھمية تحديد يس القصد منھاول المنشأة عمالأ وذجنم بتقويم ذات صلة تكون قد التي العوامل

  
 التحليل   مثال

  
  5مثال 

ً إنفاقمنشأة التتوقع  ً رأسمالي ا سنوات قليلة. في غضون  ا
نقد زائد في أصول مالية ما لديھا من وتستثمر المنشأة 

 نفاقاإلاألجل بحيث تستطيع تمويل  وطويلة قصيرة
يكون والعديد من األصول المالية  عندما تنشأ الحاجة.

 االستثمارية المتوقعة عمار تعاقدية تتجاوز الفترةأ ھال
  لمنشأة.ل

تدفقات الستحتفظ المنشأة باألصول المالية لتحصيل 
فرصة، ستقوم ببيع  تظھروعندما  ،التعاقدية نقديةال
مالية  أصولمالية إلعادة استثمار النقد في الصول األ

  على.أبعائد 

باالستناد عويض المدراء المسئولين عن المحفظة يتم ت
  العائد الذي تحققه المحفظةإجمالي  إلى
  
  

  
 كل من خالل من تحقيقه يتم األعمال نموذج ھدف

 صولاأل وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل
 مستمر أساس على قرارات المنشأة ستتخذ. ماليةال

 أو التعاقدية نقديةال تدفقاتال تحصيل كان إذا ما بشأن
 على العائد تعظيم إلى سيؤدي ماليةال صولاأل بيع

 .المستثمر للنقد الحاجة نشوء حين إلى المحفظة
 
 في نقديا تدفقا تتوقع منشأةال أن فترضا ،مقابلال في

 النقد وتستثمر رأسمالي إنفاق لتمويل سنوات خمس
 استحقاق عند. األجل قصيرة مالية أصول في الزائد

 مالية أصول في النقد استثمار المنشأة تعيد ،االستثمار
 ھذه على المنشأة تبقي. األجل قصيرة جديدة

 ھذا وفي ،لألموال الحاجة حين إلى االستراتيجية
 األصول من المتحصالت المنشأة تستخدم الوقت
 نفاقاإل لتمويل االستحقاق موعد بلغت التي المالية

 في كبيرة غير تكون التي - فقط- المبيعات. الرأسمالي
 ھناك تكن لم ما( االستحقاق قبل تحدث التي ھي القيمة
 نموذج من الھدف نإ). يةاالئتمان مخاطرال في زيادة
 ماليةال صولاألب االحتفاظ ھو ھذا المقابل عمالاأل

  التعاقدية. نقديةال تدفقاتال لتحصيل
  

  
  ...يتبع                                                                                                                                    
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  يتبع...
  

  التحليل   مثال
  

  6مثال 

 احتياجاتھاب للوفاء مالية بأصول تحتفظ مالية مؤسسة
 إدارة تكاليف تدنية على المنشأة تعمل. السيولة من اليومية

-  بشكل نشط– تدير ھيف ولذا تلك السيولة من احتياجاتھا
 دفعاتال تحصيل من العائدذلك  يتكون. المحفظة على العائد

 صولاأل بيع من خسائرالو مكاسبال وكذلك تعاقديةال
 .ماليةال
 

 لتحصيل ماليةال صولاألب تحتفظ المنشأة فإن ،لذلك ونتيجة
 إلعادة ماليةال صولاأل وتبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال

 لمطابقة أو علىأ اً تحقق عائد مالية أصول في استثمارھا
 ھذه عن نتج ،السابق في. فضلأ بشكل التزاماتھا أمد

 تلك مثل وكانت ةمتكرر مبيعات نشاط االستراتيجية
 النشاط ھذا استمرار المتوقع من. القيمة في كبيرة المبيعات

  .المستقبل في

 
 علىالعائد  تعظيمھدف نموذج األعمال ھو 

 مناليومية  حتياجاتباال للوفاءالمحفظة 
من خالل  الھدف السيولة وتحقق المنشأة ذلك

تعاقدية وبيع النقدية التدفقات التحصيل كل من 
من  ن كالً إف ،مالية. وبعبارة أخرىالصول األ

تعاقدية وبيع النقدية التدفقات ال تحصيل
تحقيق  منال يتجزأ  يُعد جزءً مالية الصول األ

  .عمالاألھدف نموذج 
  

  
  7مثال 

. التأمين عقود التزامات لتمويل مالية بأصول مؤّمن حتفظي
 التعاقدية النقدية التدفقات من المتحصالت المؤمن يستخدم

 حال التأمين عقود التزامات لتسوية المالية األصول من
 من التعاقدية النقدية التدفقات كفاية ولضمان. استحقاقھا
 يباشر مؤمنال نإف ،االلتزامات تلك لتسوية المالية األصول
 موازنة إلعادة منتظم أساس على كبير وبيع شراء نشاط

 النقدية التدفقات احتياجاتب وللوفاء األصول من محفظته
  .نشوئھا حال

  
ھو تمويل التزامات  األعمالالھدف من نموذج 

عقود التأمين. لتحقيق ھذا الھدف، فإن المنشأة 
تحصل التدفقات النقدية التعاقدية حال 

وتبيع األصول المالية لتبقي على استحقاقھا 
عليه فإن ولمحفظة األصول.  الوضع المرغوب

كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
ال يتجزأ من تحقيق  األصول المالية يُعد جزءً 

  .األعمالھدف نموذج 

 

 عمال أخرىأنماذج 

عمال ھدفه أربح أو الخسارة إذا لم يكن يحتفظ بھا ضمن نموذج يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل ال   4.1.5ب
االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل 

ً  أنظرالتدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية (ولكن  ل الذي ينتج عنه نموذج األعما إن). 5.7.5الفقرة  أيضا
القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھو النموذج الذي تدير فيه المنشأة األصول المالية بھدف تحقيق 

القيم العادلة لألصول وتدير األصول لتحقيق  إلىتدفقات نقدية من خالل بيع األصول. تتخذ المنشأة القرارات باالستناد 
شراء وبيع نشط. وحتى لو كانت المنشأة ستحصل  -عادة -فإن ھدف المنشأة ينتج عنه  ،ذه الحالةتلك القيم العادلة. في ھ

ثناء احتفاظھا باألصول المالية، فإن ھدف مثل نموذج األعمال ھذا ال يتم تحقيقه من خالل كل أالتدفقات النقدية التعاقدية 
وھذا نظراً ألن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ال يُعد  من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.

  ولكنه عرضي بالنسبة له.    ،عمالألال يتجزأ من تحقيق ھدف نموذج ا جزءً 

-2-4عادلة (كما ھو موضح في الفقرة القيمة الدائھا على أساس أتقويم ودارتھا أتم تمحفظة من األصول المالية التي ال   4.1.6ب
ً تفظ(ب)) ليست مح2 بھا لكل من تحصيل التدفقات النقدية  ليست محتفظابھا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و ا

ساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات لتقويم بيع األصول المالية. تركز المنشأة في األوالتعاقدية 
حفظة من األصول المالية التي تستوفي تعريف محتفظ بھا ذلك، فإن الم إلىضافة أداء األصول والتخاذ القرارات. باإل

ً للمتاجرة ال تُعد محتفظ ً بھا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظ ا بھا لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  ا
ً عرضي وبيع األصول المالية. في حالة مثل ھذه المحافظ، فإن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يكون بالنسبة  - فقط -  ا

على ذلك، فإن مثل ھذه المحافظ من األصول يجب أن يتم قياسھا بالقيمة العادلة من  لتحقيق ھدف نموذج األعمال. وبناءً 
  خالل الربح أو الخسارة.

  

  

 



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  49  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على -فقط -التدفقات النقدية التعاقدية التي ھي 
  مالمبلغ األصلي القائ

(ب) من المنشأة تصنيف أصل مالي على أساس خصائص تدفقاته النقدية التعاقدية إذا كان األصل 4.1.1تتطلب الفقرة    4.1.7ب
المالي يحتفظ به ضمن نموذج أعمال ھدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج 

ما لم تنطبق الفقرة  المالية،التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول عمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل أ
أ(ب) يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت 4.1.2(ب) و4.1.2. وللقيام بذلك، فإن الشرط الوارد في الفقرتين 4.1.5

  غ األصلي القائم.  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبل -فقط - التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ھي 

تتفق مع ترتيب  القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات -فقط -أ  التدفقات النقدية التعاقدية التي ھي 4.1.7ب
-أ4.1.9الفقرات ب أنظرقراض أساس، فإن العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (إساس. في ترتيب أقراض إ
ھمية. وبالرغم من ذلك، في مثل ھذا الترتيب، أكثر عناصر الفائدة أ-عادة - اطر االئتمانية ھما ھـ) ومقابل المخ4.1.9ب

ً فإن الفائدة قد تتضمن  ساسية أخرى (على سبيل المثال، مخاطر السيولة) أقراض إالعوض مقابل مخاطر  أيضا
ضافة المالية لفترة معينة من الزمن. باإل دارية) المرتبطة باالحتفاظ باألصولوالتكاليف (على سبيل المثال التكاليف اإل

ً - ذلك، قد تتضمن الفائدة  إلى قراض أساس. وفي الظروف االقتصادية المتطرفة، إھامش ربح متفق مع ترتيب - أيضا
ما صراحة أو ضمنيا مقابل إيدفع  ،على سبيل المثال ،تكون سالبة إذا كان حامل األصل المالي أنفإن الفائدة يمكن 

له لفترة معينة من الوقت (وكانت األتعاب تتجاوز العوض الذي يتسلمه حامل األصل المالي مقابل القيمة مواأيداع إ
الشروط فإن قراض األساس اآلخرى). وبالرغم من ذلك، الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية ومخاطر وتكاليف اإل

 ،قراض أساسإالنقدية التعاقدية غير المتعلقة بترتيب التعاقدية التي تحدث التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات 
 من دفعات -فقط -مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسھم أو أسعار السلع، ال ينشأ عنھا تدفقات نقدية تعاقدية تعد 

قراض إ أو شراؤه ترتيبَ  هستحداثاتم  مالي أصل. ويمكن أن يكون القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ
  ساس بغض النظر عما إذا كان قرضا في شكله القانوني.أ

فإن . وبالرغم من ذلك، األولي(أ)، فإن المبلغ األصلي ھو القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات 4.1.3ب وفقا للفقرة 4.1.7ب
اك دفعات سداد من أصل ذلك المبلغ األصلي قد يتغير على مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثال، إذا كان ھن

  المبلغ).

 المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات - فقط- يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي    4.1.8ب
  للعملة الُمقوم بھا األصل المالي. القائم األصلي

من تقلب التدفقات النقدية  المالي لبعض األصول المالية. يزيد الرفعھي خاصية التدفق النقدي التعاقدي  المالي الرفع   4.1.9ب
التعاقدية ونتيجة لذلك ال يكون لديھا الخصائص االقتصادية للفائدة. يُعد الخيار القائم بذاته والعقود اآلجلة وعقود 

ھذه العقود ال تستوفي الشرط  عليه، فإن مثلو. المالي لألصول المالية التي تنطوي على مثل ھذا الرفع أمثلةالمقايضات 
بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل –الحقا - أ(ب) وال يمكن قياسھا 4.1.2(ب) و4.1.2الوارد في الفقرتين 
  الدخل الشامل اآلخر.

  العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود

مرور الوقت. أي أن عنصر القيمة الزمنية للنقود  -فقط -بل أ  القيمة الزمنية للنقود ھي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا مقا4.1.9ب
ال يقدم عوضا مقابل المخاطر أو التكاليف اآلخرى المرتبطة باالحتفاظ باألصل المالي. ولتقويم ما إذا كان العنصر يقدم 

لة مثل العملة مرور الوقت، فإن المنشأة تستخدم االجتھاد وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الص -فقط -عوضا مقابل 
  الُمقوم بھا األصل المالي والفترة التي يتم تحديد معدل الفائدة لھا.

). وتكون ھذه ھي الحالة، تامب وبالرغم من ذلك، في بعض الحاالت، قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود (أي غير 4.1.9ب
المالي دوريا ولكن تكرار إعادة التعيين ھذا ال يطابق على سبيل المثال، إذا كان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة لألصل 

معدل سنة واحدة) أو إذا كان معدل الفائدة ألصل  إلىمعدل الفائدة (على سبيل المثال، إعادة تعيين معدل كل شھر  فترة
، يجب على متوسط معدالت فائدة معينة قصيرة وطويلة األجل. وفي مثل ھذه الحاالت إلىمالي يتم إعادة تعيينه دوريا 

 على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات - فقط-المنشأة تقويم التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 
. وفي بعض الحاالت، فإن المنشأة قد يكون باستطاعتھا القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقويم القائم األصلي المبلغ

  كمي. جراء تقويم إزمنية للنقود في حين، في حاالت أخرى، قد يكون من الضروري نوعي لعنصر القيمة ال

لقيمة الزمنية للنقود المعدل، يكون الھدف ھو تحديد كيف يمكن أن تختلف التدفقات النقدية التعاقدية اج عند تقويم عنصر 4.1.9ب
لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود (غير المخصومة) عن التدفقات النقدية (غير المخصومة) التي تنشأ إذا 

(التدفقات النقدية القياسية). على سبيل المثال، إذا كان األصل المالي محل التقويم يتضمن معدل فائدة متغير يتم إعادة 
مماثلة معدل فائدة سنة واحدة، فإن المنشأة تقارن ذلك األصل المالي بأداة مالية لھا شروط تعاقدية  إلىتعيينه كل شھر 

معدل فائدة شھر واحد. وإذا كان  إلى- شھريا - معدل الفائدة المتغير يتم إعادة تعيينه أن ومخاطر ائتمانية مماثلة باستثناء 
بشكل كبير –لقيمة الزمنية للنقود المعدل تدفقات نقدية تعاقدية (غير مخصومة) تختلف امن الممكن أن ينتج عن عنصر 

(ب) 4.1.2لمخصومة) القياسية، فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين عن التدفقات النقدية (غير ا -
لقيمة الزمنية للنقود المعدل في اخذ في الحسبان أثر عنصر (ب). وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة األأ4.1.2و

 اسبب تعيين معدل الفائدة على ھذا النحو ذ وبشكل مجمع على مدار فترة عمر األداة المالية. وال يُعد ،كل فترة تقرير
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ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية (غير المخصومة) من  ،بقليل من التحليل أو بدونه ،صلة بالتحليل. وإذا اتضح
عن التدفقات النقدية القياسية (غير  -بشكل كبير –تكون مختلفة  أناألصل المالي محل التقويم يمكن (أو ال يمكن) 

  جراء تقويم مفصل.  إلمخصومة)، فإنه ال يلزم المنشأة ا

تؤثر في  أنيجب على المنشأة األخذ في الحسبان العوامل التي يمكن  المعدل،لقيمة زمنية للنقود اد عند تقويم عنصر 4.1.9ب
أجل خمس سنوات وكان يتم  التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تقوم بتقويم سند له

أن  إلىأن تخلص  معدل خمس سنوات، فإن المنشأة ال تستطيع إلىشھر أإعادة تعيين معدل الفائدة المتغير كل ستة 
لمجرد أن منحنى  القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات -  فقط-التدفقات النقدية التعاقدية ھي 

لتقويم يكون ھو المنحنى الذي ال يكون فيه الفرق بين معدل فائدة خمس سنوات ومعدل فائدة ستة معدل الفائدة في وقت ا
ً -اشھر كبيرا. وبدال من ذلك، يجب على المنشأة  األخذ في الحسبان ما إذا كانت العالقة بين معدل فائدة خمس -  أيضا

اة بحيث تختلف التدفقات النقدية (غير سنوات ومعدل فائدة ستة أشھر يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر األد
عن التدفقات النقدية القياسية (غير المخصومة).  -بشكل كبير –المخصومة) التعاقدية على مدار فترة عمر األداة 

بدال من كل تصور  - بشكل معقول  –التصورات الممكنة -فقط - وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان 
عن  - بشكل كبير –أن التدفقات النقدية التعاقدية (غير المخصومة) قد تكون مختلفة  إلىت المنشأة ممكن. وإذا خلص

(ب) 4.1.2التدفقات النقدية القياسية (غير المخصومة)، فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 
  ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  أ(ب) ولذلك ال يمكن قياسه بالتكلفة المستنفدة أو القيمة الع4.1.2و

تنظيمية ھي التي تعين معدالت الفائدة. على سبيل المثال، فإن السلطة الفي بعض السلطات القانونية، فإن الحكومة أو   4.1.9ب
قرارھا لتشجيع إمن سياسة واسعة لالقتصاد الكلي أو قد يكون تم  تنظيم الحكومة لمعدالت الفائدة قد يكون جزءً 

منتجات على االستثمار في قطاع معين من االقتصاد. وفي بعض ھذه الحاالت، ال يكون ھدف عنصر القيمة الزمنية ال
أن ينظر د، يجب 4.1.9ب -أ4.1.9بالرغم من الفقرات بوذلك،  ومعتقديم عوض مقابل مرور الوقت.  -فقط -للنقود 
للنقود لغرض تطبيق الشرط الوارد في الفقرتين  معدل الفائدة المنظم على أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية إلى

مع مرور الوقت وال يحدث  -بشكل عام –أ(ب) إذا كان معدل الفائدة المنظم ذلك يقدم عوضا يتفق 4.1.2 -(ب)4.1.2
  ساس.    أقراض إتعرضا للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون غير متفقة مع ترتيب 

  لتعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقديةالشروط ا
  
إذا كان األصل المالي يتضمن شرطا تعاقديا قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية (على سبيل المثال، إذا كان  4.1.10ب

ى المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات جله)، فيجب علأاألصل يمكن دفعه مقدما قبل االستحقاق أو كان باإلمكان تمديد 
 المبلغ من دفعات - فقط- تنشأ على مدار فترة عمر األداة بسبب ذلك األجل التعاقدي ھي  أنالنقدية التعاقدية التي يمكن 

قدية التي . وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة تقويم التدفقات النقدية التعاالقائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي
ً -قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. وقد يلزم المنشأة  تقويم طبيعة أي حدث محتمل (أي  - أيضا

في حد - ) الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية. وفي حين أن طبيعة الحدث المحتمل المحرك
ً حاسم ليست عامالً  -ذاتھا  دفعات من المبلغ األصلي  -فقط - تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي في  ا

معدل  إلىتكون مؤشرا. على سبيل المثال، قارن أداة مالية لھا معدل فائدة تمت إعادة تعيينه  أننھا يمكن أال إوالفائدة، 
ً معين اً على إذا لم يسدد المدين عددأ معدل أعلى إذا وصل  إلىعدل فائدة تم إعادة تعيينه من الدفعات ألداة مالية لھا م ا

مستوى معين. األكثر أحتماال في الحالة األولى ھو أن التدفقات النقدية التعاقدية  إلىالرقم القياسي لحقوق ملكية محددة 
العالقة بين دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم بسبب  - فقط -على مدار عمر األداة ستكون 

ً  أنظرالدفعات غير المسددة والزيادة في المخاطر االئتمانية (   ).   4.1.18الفقرة ب أيضا

 والفائدة األصلي المبلغ من دفعات - فقط - فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنھا تدفقات نقدية تعاقدية تكون  4.1.11ب
  :القائم األصلي المبلغ على

ئدة متغير يتكون من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي (أ)    معدل فا
وعليه يمكن أن  ،فقط األوليالقائم خالل فترة معينة (يمكن تحديد العوض مقابل المخاطر االئتمانية عند اإلثبات 

ً يكون ثابت   ھامش ربح. إلى ضافةإساس اآلخرى، قراض األ) ومخاطر وتكاليف اإلا

دين ال(ب)  شرط تعاقدي يسمح للمصدر (أي المدين) بأن يسدد أداة دين مقدما أو يسمح لحاملھا (أي الدائن) بإعادة أداة 
المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلي  عن ما يقاربالمصدر قبل االستحقاق ويعبر المبلغ المدفوع  إلى

  نھاء المبكر للعقد.ضافيا معقوال مقابل اإلإالذي قد يشمل عوضا والفائدة على المبلغ األصلي القائم، 

(ج)   شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو حامل األداة بتمديد األجل التعاقدي ألداة دين ( أي خيار تمديد) وينتج عن شروط 
لفائدة على المبلغ دفعات من المبلغ األصلي وا -فقط -خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خالل فترة التمديد تكون 

  ضافيا معقوال مقابل تمديد العقد.إاألصلي القائم، الذي قد يتضمن عوضا 
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(ب) 4.1.2، فإن األصل المالي الذي خالف ذلك يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 4.1.10بالرغم من الفقرة ب  4.1.12ب
ح للمصدر (أو يتطلب منه) دفع أداة دين مقدما نتيجة شرط تعاقدي يسم - فقط -أ(ب) ولكنه ال يستوفي الشرط 4.1.2و

المصدر قبل أن يكون االستحقاق مؤھال للقياس بالتكلفة  إلىدين الأو يسمح لحامل األداة (أو يتطلب منه) إعادة أداة 
(أ) 4.1.2المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (وھو ما يخضع الستيفاء الشرط الوارد في الفقرة 

  إذا: )(أ)أ4.1.2أو الشرط الوارد في الفقرة 

  (أ) كانت المنشأة قد قامت باقتناء أو أستحداث األصل المالي بعالوة أو خصم على المبلغ االسمي التعاقدي.

المبلغ االسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية (لكن غير المدفوعة) ما يقارب (ب) كان مبلغ الدفعة المدفوعة مقدما يمثل 
  نھاء المبكر للعقد.ضافيا معقوال مقابل اإلإلمستحقة، الذي قد يتضمن عوضا ا

  (ج) كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما عند قيام المنشأة باإلثبات األولي لألصل المالي ليست كبيرة  

 األصلي المبلغ على والفائدة األصلي مبلغال من دفعات - فقط -توضح األمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي تُعد  4.1.13ب
  . وال تُعد قائمة األمثلة ھذه شاملة.القائم

  
  التحليل   أداة 

  
   األداة أ

األداة أ ھي سند له تاريخ استحقاق معلن. ويتم ربط 
 األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعاتال

اة. بمؤشر تضخم العملة التي تم بھا أصدار األد القائم
ً الربط بالتضخم   والمبلغ األصلي محمي.  لم يتم رفعه ماليا

  
  
  

  
 من دفعاتال - فقط -التدفقات النقدية التعاقدية ھي 

 .القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ
وربط الدفعات من المبلغ األصلي والفائدة على 
المبلغ األصلي القائم بمستوى مؤشر تضخم غير 

ً مرفوع   إلىيعيد تعيين القيمة الزمنية للنقود  ماليا
المستوى الحالي. وبعبارة أخرى، فإن معدل 
الفائدة على األدوات يعكس الفائدة "الحقيقية". 

ً عليه، تُعد مبالغ الفائدة عوضو مقابل القيمة  ا
  الزمنية للنقود على المبلغ األصلي القائم.

  
فائدة إذا كان قد تم ربط دفعات ال ،وبالرغم من ذلك

بمؤشر متغير آخر مثل أداء المدين (مثال صافي 
دخل المدين) أو بمؤشر حقوق ملكية، فإن 
التدفقات النقدية التعاقدية ال تُعد دفعات من المبلغ 
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم (ما لم 

-ينتج عن الربط بنتائج أداء المدين تعديل يعوض 
تغيرات في المخاطر حامل األداة مقابل ال -فقط 

االئتمانية لألداة، بحيث تكون التدفقات النقدية 
دفعات من المبلغ األصلي  -فقط -التعاقدية ھي 

والفائدة). وذلك ألن التدفقات النقدية التعاقدية 
ساس أقراض إتعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب 

  أ)4.1.7الفقرة ب أنظر(
  

  ...يتبع                                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  52  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  يتبع...
  التحليل   أداة 

  
 األداة ب

األداة ب ھي أداة بمعدل فائدة متغير لھا 
تاريخ استحقاق معلن تسمح للمقترض 

لى أساس ع–باختيار معدل الفائدة السوقي 
يستطيع  ،مستمر. على سبيل المثال

عادة تعيين معدل في كل تاريخ إل ،المقترض
 ،شھرأاختيار دفع معدل الفائدة لثالثة  ،الفائدة

قراض بين بنوك لندن ألجل المستخدم في اإل
و معدل الفائدة لشھر واحد أشھر أمدته ثالثة 
ألجل  لندن بنوك بين قراضاإل في المستخدم

  د.مدته شھر واح
  
  

  
دفعات من المبلغ األصلي  -فقط -التدفقات النقدية التعاقدية ھي 

الفائدة المدفوعة  أنوالفائدة على المبلغ األصلي القائم طالما 
عكس عوضا مقابل القيمة الزمنية للنقود تعلى مدى عمر األداة 

والمخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة ومقابل مخاطر وتكاليف 
 أنظرھامش ربح ( إلىضافة إاآلخرى، ساس قراض األاإل

 في المستخدممعدل الفائدة  أنأ). وال تؤدي حقيقة 4.1.7الفقرة 
تتم إعادة تعيينه خالل فترة عمر األداة  لندن بنوك بين قراضاإل
  عدم تأھيل األداة. إلى

إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع  ،وبالرغم من ذلك
، فإن أشھرتعيينه كل ثالثة  معدل فائدة لشھر واحد تتم إعادة

معدل الفائدة تتم إعادة تعيينه بتكرار ال يطابق فترة معدل 
الفائدة. وتبعا لذلك، فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. 

جل يمكن أ إلىتعاقدي يستند  ةوبالمثل، فإذا كان لألداة معدل فائد
يل المثال، إذا يتجاوز الفترة المتبقية من عمر األداة (على سب أن

يتم  اً متغير كانت أداة بأجل استحقاق خمس سنوات تدفع معدالً 
أجل استحقاق خمس –دائما -تعيينه دوريا ولكنه يعكس  ةإعاد

سنوات)، فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. وذلك ألن 
الفائدة واجبة السداد في كل فترة تكون غير مربوطة بفترة 

  الفائدة.

ھذا الحاالت، يجب على المنشأة تقويم التدفقات النقدية في مثل 
على أداة تكون مماثلة التي مقابل تلك  -نوعيا وكميا -التعاقدية 

 ،باستثناء أن معدل الفائدة يطابق فترة الفائدة ،من جميع النواحي
دفعات من المبلغ  -فقط -لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية ھي 

الفقرة  أنظرالمبلغ األصلي القائم. (ولكن  األصلي والفائدة على
  رشادات بشأن معدالت الفائدة المنظمة).ھـ لإل9- 1- 4ب

 يدفع سنوات خمس جلأب سند تقويم عند ،المثال سبيل على
-  يعكس ولكنه أشھر ستة كل تعيينه إعادة تتم متغير فائدة معدل
 في تأخذ المنشأة فإن ،سنوات خمس استحقاقأجل – دائما

 كل تعيينھا إعادة تتم أداة على التعاقدية النقدية التدفقات الحسبان
 ذلك خالفب ولكنھا أشھر لستة فائدة معدل إلى شھرأ ستة

 . مماثلة
 

 بين ما االختيار يستطيع المقترض كان إذا التحليل نفس وينطبق
 مثال( المقرض قبل من عنھا معلن متنوعة فائدة معدالت
لشھر  المتغير الفائدة معدل نبي ما االختيار المقترض يستطيع
 لثالثة المتغير الفائدة ومعدل المقرض قبل من عنه المعلنواحد 
   .)المقرض قبل من عنه المعلن اشھر
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  يتبع...
  التحليل   أداة 

  
  األداة ج   

األداة ج ھي سند له تاريخ استحقاق معلن 
وتدفع معدل فائدة سوقي متغير. ومعدل 

  ذلك له حد اقصى. الفائدة المتغير

 
  التحليل 

  التدفقات النقدية التعاقدية لكل من:
  (أ) األداة التي لديھا معدل فائدة ثابت

  (ب) األداة التي لديھا معدل فائدة متغير
  

ھي دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي 
الفائدة تعكس العوض مقابل القيمة الزمنية  أنالقائم طالما 

جل أومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة خالل للنقود 
، ساس اآلخرىقراض األاألداة ومقابل مخاطر وتكاليف اإل

  أ).4.1.7الفقرة ب أنظرھامش ربح. ( إلىإضافة 
  

وتبعا لذلك، فإن األداة التي ھي عبارة عن توليفة من (أ) و 
 يكون لھا أن(ب) (مثل سند بمعدل فائدة له حد اقصى) يمكن 

دفعات من المبلغ األصلي والفائدة  -فقط - تدفقات نقدية تُعد 
مثل ھذا الشرط التعاقدي قد  إنعلى المبلغ األصلي القائم. 

يقلص من تغاير التدفق النقدي من خالل تعيين حد لمعدل 
الفائدة المتغير (على سبيل المثال، حد أقصى أو حد أدنى 

فق النقدي نظراً ألن لمعدل الفائدة) أو قد يزيد من تغاير التد
  .اً المعدل الثابت يصبح متغير

  
  األداة د

األداة د ھي قرض مع حق الرجوع الكامل 
  بضمان. ُمَؤّمنو

  
ال  بضمان ُمَؤّمنحقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل 

في تحليل ما إذا كانت التدفقات النقدية  -في حد ذاتھا - تؤثر 
غ األصلي والفائدة على دفعات من المبل -فقط -التعاقدية ھي 

  المبلغ األصلي القائم. 

 
  

  التحليل   أداة 
  

  األداة ھـ   
 ولھا ُمنَظّم بنكھـ من قبل  األداة تم إصدار

 فائدة معدل األداة تدفع. معلن استحقاق تاريخ
 ليست التعاقدية النقدية التدفقات وجميع ثابت

 .اختيارية
 

 لتشريع المصدر خضعي ،وبالرغم من ذلك
لحل  وطنية سلطة من يتطلبأو  محيس

 حملة على خسائر أن تفرض النزاعات
 في ،ھـ األداة ذلك في بما ،معينة أدوات
 سلطةلل فإن ،المثال سبيل على. معينة حاالت

 تخفيض صالحية النزاعات لحل وطنيةال
 عدد إلى تحويلھا أو ھـ ألداةل االسمي المبلغ
 ما إذا لمصدرل العادية سھماأل من ثابت

 أن لحل النزاعات الوطنية السلطة ررتق
 هأنو ،شديدة مالية صعوبات لديه المصدر
 أو ضافيإ نظامي مال رأس إلى بحاجة
  ".فاشل" هأن قررت

 
لألداة المالية لتحديد ما  الشروط التعاقديةيحلل حامل األداة  

المبلغ  من دفعات - فقط-إذا كان ينشأ عنھا تدفقات نقدية تُعد 
وبالتالي فھي تتفق  القائم األصلي المبلغ على ةفائدالو األصلي

   قراض أساس.إمع ترتيب 
  
  

فقط –لن يأخذ ھذا التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ 
نتيجة لصالحية السلطة الوطنية لحل النزاعات فرض -

خسائر على حامل األداة ھـ. وذلك ألن تلك الصالحية 
  لألداة المالية.والدفعات الناتجة ليست شروطا تعاقدية 

  
  
  

 - فقط - فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون  المقابل،في 
 القائم األصلي المبلغ على فائدةالو المبلغ األصلي من دفعات

لألداة المالية تسمح للمصدر أو  الشروط التعاقديةإذا كانت 
لمنشأة أخرى أو تتطلب منه أو منھا فرض خسائر على 

 إلىخفيض المبلغ االسمي أو تحويل األداة حامل األداة (مثال ت
تلك الشروط  أنسھم العادية للمصدر) طالما عدد ثابت من األ

التعاقدية حقيقية، حتى ولو كان احتمال فرض مثل ھذه 
  الخسائر بعيدا.        
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 المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات-فقط -  ليست ھي التي التعاقدية النقدية التدفقات التالية مثلةاأل توضح 1.1.14ب
  .شاملة ليست ھذهمثلة قائمة األو. القائم األصلي

  
  

  التحليل   أداة 
  

   )و(األداة 
  
عدد ثابت من  إلىھي سند قابل للتحويل  )و(األداة  

  أدوات حقوق ملكية المصدر.

  
  يحلل حامل األداة السند القابل للتحويل في مجمله.

  
 المبلغ من دفعاتعاقدية ليست التدفقات النقدية الت

ألنھا  القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي
ساس أقراض إتعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب 

العائد مربوط بقيمة  أنأ)؛ أي 7-1- 4الفقرة ب أنظر(
  حقوق ملكية المصدر.

  
  األداة ز

  
األداة ز ھي قرض يدفع معدل فائدة عكسي حر (أي 

عالقة عكسية بمعدالت الفائدة في معدل الفائدة له  أن
  السوق).

  
 من دفعات - فقط - التدفقات النقدية التعاقدية ليست 

  .القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ
  

ً ال تُعد مبالغ الفائدة عوض مقابل القيمة الزمنية  ا
  القائم.للنقود على المبلغ األصلي 

  
  األداة ح

تاريخ استحقاق ولكن يمكن األداة ح ھي أداة ليس لھا 
وقات ودفع للمصدر استدعاء األداة في أي وقت من األ

سمي لحامل األداة زائدا الفائدة المستحقة المبلغ اال
  الواجبة.

  
األداة ح تدفع معدل فائدة السوق ولكن دفع الفائدة ال 

على البقاء  اً يتم ما لم يكن المصدر قادر أنيمكن 
  فع.بعد الد-مباشرة – اً ُمْوِسر

  
  ضافية على الفائدة المؤجلة. إال تستحق فائدة 

  
 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست 

. وذلك القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي
ً ألن المصدر قد يكون مطالب بتأجيل دفعات الفائدة  ا

ضافية ضافية على مبالغ الفائدة اإلإوال تستحق فائدة 
ً ذلك، فإن مبالغ الفائدة ال تُعد عوضتلك. ونتيجة ل  ا

مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ األصلي 
  القائم.

  
وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة، فإن 

 من دفعاتتكون  أنالتدفقات النقدية التعاقدية يمكن 
  .القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ

   
   

 تاريخ لھا ليس أداة ھي ح ةاألدا أن حقيقة إن
 النقدية التدفقات أن- ذاتھا حد في- تعني ال استحقاق
 والفائدة األصلي المبلغ من دفعات ليست التعاقدية

التي  ألداةل ،الواقع في. القائم األصلي المبلغ على
 مستمرة تمديد خيارات ليس لھا تاريخ استحقاق

 دفقاتت عنھا ينتج قد الخيارات ھذه ومثل). متعددة(
 األصلي المبلغ من دفعات تكون تعاقدية نقدية

 دفعات كانت إذا القائم األصلي المبلغ على والفائدة
  .بشكل دائم دفعھا ويجب لزاميةإ الفائدة

 
 يعني ال لالستدعاء قابلة ح األداة أن حقيقة نأو كما
 المبلغ من دفعات ليست التعاقدية النقدية التدفقات أن

 تكن لم ما القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي
 المبلغ دفعما يقارب – يمثل ال بمبلغ لالستدعاء قابلة

. األصلي والفائدة على ذلك المبلغ األصلي القائم
 مبلغا يتضمن لالستدعاء القابل المبلغ كان لو وحتى
 نھاءاإل مقابل األداة حامل-بشكل معقول – يعوض
 أن يمكن التعاقدية النقدية التدفقات فإن ،لألداة المبكر
 المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات تكون

ً  أنظر( القائم األصلي   ).  4.1.12ب الفقرة أيضا
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 التدفقات تلك ولكن فائدةالو المبلغ األصلي بأنھا توصف تعاقدية نقدية تدفقات مالي ألصل يكون قد ،الحاالت بعض في  4.1.15ب
 ،)ب(4.1.2 الفقرة في ھو موضح كما القائم المبلغ األصلي على فائدةالو غ األصليالمبل دفع تمثل ال النقدية

  المعيار ھذا من 4.1.3و) ب(أ4.1.2و

قد يكون ھذا ھو الحال إذا كان األصل المالي يمثل استثمارا في أصول معينة أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات النقدية  4.1.16ب
. على سبيل المثال، إذا كانت القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من فعاتد -فقط - التعاقدية ال تكون 

الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات النقدية من األصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا معينا 
ساس. ونتيجة لذلك، فإن األداة ال تستوفي أقراض إ برسوم مرور، فإن تلك التدفقات النقدية التعاقدية ال تتفق مع ترتيب

يكون ھذا ھو الحال عندما تقتصر مطالبة الدائن على  أنأ(ب). ويمكن 4.1.2(ب) و4.1.2الشرط الوارد في الفقرتين 
أصول محددة من أصول المدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة (على سبيل المثال، أصل مالي "بدون حق 

  ").الرجوع

يكون األصل  أن-في حد ذاتھا -حقيقة أن األصل المالي بدون حق الرجوع ال تمنع بالضرورة  فإن وبالرغم من ذلك، 4.1.17ب
 اً أ(ب). وفي مثل تلك الحاالت، فإن الدائن يكون مطالب4.1.2(ب) و4.1.2المالي مستوفيا للشرط الوارد في الفقرتين 

المحددة أو التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  ) لألصول األساس'تفحص'بإجراء تقويم (
لألصل المالي يتم تصنيفھا على أنھا دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. وإذا كانت شروط 

بطريقة ال تتفق مع الدفعات التي  نشوء أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية إلىاألصل المالي تؤدي 
أ(ب). 4.1.2(ب) و4.1.2تمثل المبلغ األصلي والفائدة، فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

  على ھذا التقويم. -في حد ذاته - وسواء كانت األصول األساس ھي أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك ال يؤثر 

ثر طفيف على أ -فقط -يكون لھا  أنالتدفق النقدي التعاقدي على تصنيف األصل المالي عندما يمكن  خاصيةال تؤثر   4.1.18ب
ثر المحتمل خذ في الحسبان األالتدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي. وللقيام بھذا التحديد، يجب على المنشأة األ

 إلىضافة على مدى فترة عمر األداة المالية. باإل ،كل مجمعوبش ،التدفق النقدي التعاقدي في كل فترة تقرير لخاصية
التدفق النقدي التعاقدي أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية (سواء في  لخاصيةذلك، عندما يمكن أن يكون 

تصنيف األصل  التدفق النقدي تلك ليست حقيقية، فإنھا ال تؤثر على خاصيةفترة تقرير واحدة أو بشكل مجمع) ولكن 
عند حدوث  - فقط -التدفق النقدي غير حقيقية إذا كانت تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية لألداة  خاصيةالمالي. وتكون 

  حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه.     إلىحدث نادر جدا، وغير عادي 

أدوات الدائنين اآلخرين  إلىخ االستحقاق بالنسبة يتم ترتيب أداة الدائن بحسب تاري إقراض معاملة كلما يقارب في 4.1.19ب
 من دفعاتاالستحقاق بالنسبة لألدوات اآلخرى قد يكون لھا تدفقات نقدية تعاقدية تُعد  ةاألداة التي تكون تالي إنللمدين. 
وكان لحامل األداة  إذا كان عدم الدفع من قبل المدين يُعد خرقا للعقد القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ

فالس المدين. إحقا تعاقديا في المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم حتى في حالة 
ن، والذي يصنف دائنه على أنه دائن عام، يتأھل ين التجارييعلى سبيل المثال، فإن المبلغ مستحق التحصيل من المدين

. ويكون ھذا ھو الحال حتى عندما يصدر القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات هعلى أن لدي
ً المدين قروض ولوية على مطالبات فالس، األة بضمان رھني، وھو ما يمنح حامل الدين ذلك، في حالة اإلُمَؤّمنتكون  ا

تعاقدي للدائن العام في المبلغ األصلي غير المدفوع الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرھني ولكنه ال يؤثر على الحق ال
  خرى واجبة السداد.   والمبالغ األ

  األدوات المربوطة تعاقديا

ولوية الدفعات لحملة األصول المالية باستخدام أدوات متعددة مربوطة أنواع المعامالت، قد يحدد المصدر أفي بعض  4.1.20ب
بحسب توالي االستحقاق والذي يحدد الترتيب  ترتيبانية (شرائح). ولكل شريحة للمخاطر االئتم تركزاتث حدِ تعاقديا تُ 

الشريحة. وفي ھذه الحاالت، يكون لحملة الشريحة  إلىالذي يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة من قبل المصدر 
لمصدر قد ولد تدفقات نقدية كافية إذا كان ا - فقط - الحق في دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم 

  على مرتبة.للوفاء بالشرائح األ

في مثل ھذه المعامالت، يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تُعد دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي  4.1.21ب
  القائم فقط إذا:

يف (دون تفحص التجمع األساس من األصول (أ) كانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم تقويمھا ألغراض التصن
 القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات -فقط -نشوء تدفقات نقدية ھي  إلىالمالية) تؤدي 

  (على سبيل المثال، معدل الفائدة على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة).

  .4.1.24وب 4.1.23ئص التدفق النقدي المبينة في الفقرتين ب(ب) كان للتجمع األساس من األدوات المالية خصا

 ً قل من أأو  (ج) كان التعرض للمخاطر االئتمانية في التجمع األساس من األدوات المالية والمتأصلة في الشريحة مساويا
االئتماني  األدوات المالية (على سبيل المثال، إذا كان التصنيف من األساس للتجمعالتعرض للمخاطر االئتمانية 

 ُ أو أعلى من التصنيف االئتماني الذي ينطبق على شريحة  للشريحة التي يتم تقويمھا ألغراض التصنيف مساويا
  واحدة مولت التجمع األساس من األدوات المالية).

 



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  56  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

ال من تتجاوز) يكون باستطاعتھا تحديد التجمع األساس من األدوات التي تنشئ (بد أن إلىيجب على المنشأة التفحص   4.1.22ب
  التدفقات النقدية. ويكون ھذا ھو التجمع األساس من األدوات المالية.  

دفعات من  -فقط - يجب أن يتضمن التجمع األساس واحدة أو اكثر من األدوات التي يكون لھا تدفقات نقدية تعاقدية تُعد   4.1.23ب
  المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

ً -يجب أن يتضمن التجمع األساس من األدوات المالية   4.1.24ب   أدوات:- أيضا

األدوات الواردة في الفقرة  إلى، وعندما تُضم 4.1.23(أ) تقلص من تقلب التدفق النقدي لألدوات الواردة في الفقرة ب
غ األصلي القائم (على دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبل -فقط -، ينتج عنھا تدفقات نقدية تُعد 4.1.23ب

على أو حد ادنى لمعدل الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر االئتمانية على بعض أو على جميع أسبيل المثال، حد 
  )؛ أو4.1.23األدوات الواردة في الفقرة ب

لمعالجة  4.1.23(ب) تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتجمع األدوات األساس الواردة في الفقرة ب
  الفروق في وفقط في:

ً ) ما إذا كان معدل الفائدة ثابت1(   ؛ أواً م متغيرأ ا

  ) العملة التي يتم بھا تقويم التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك العملة؛ أو2(

  ) توقيت التدفقات النقدية. 3(

، فإن الشرط الوارد 4.1.24أو الفقرة ب 4.1.23في الفقرة ب إذا كانت أية أداة في التجمع ال تستوفي الشروط الواردة 4.1.25ب
في  ليس ضروريا القيام بتحليل تفصيلي لكل أداةفإنه . وللقيام بھذا التقويم، مستوفى(ب) ال يكون 4.1.21في الفقرة ب

إذا كانت  يجب على المنشأة استخدام االجتھاد والقيام بتحليل كاف لتحديد ما ،. وبالرغم من ذلكعلى حدةالتجمع 
ً  أنظر. (4.1.24ب–4.1.23األدوات في التجمع تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين ب  4.1.18الفقرة ب أيضا

  ثر طفيف فقط.)أرشادات بشأن خصائص التدفق النقدي التعاقدي التي لھا لإل

، فيجب قياس الشريحة األولياإلثبات عند  4.1.21إذا كان حامل األداة ال يستطيع تقويم الشروط الواردة في الفقرة ب 4.1.26ب
 األولييتغير بعد اإلثبات  أنبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وإذا كان التجمع األساس من األدوات يمكن 

، فإن الشريحة ال تكون 4.1.24ب-4.1.23بحيث ال يكون في استطاعة التجمع استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين ب
ويجب أن يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  4.1.21شروط الواردة في الفقرة بمستوفية لل

وبالرغم من ذلك إذا كان التجمع األساس يتضمن أدوات مضمونة بأصول ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 
في الحسبان ألغراض تطبيق ھذه  خذھاأ، فإن القدرة على تملك مثل ھذه األصول يجب عدم 4.1.24ب-4.1.23ب

  الرھني.  الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان 

خيار وسم أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  )4.2و 4.1(القسمان 

، فإن ھذا المعيار يسمح للمنشأة بوسم أصل مالي، أو التزام 4.2.2و 4.1.5مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  4.1.27.ب
مالية (أصول مالية أو التزامات مالية أو كليھما) على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح  أدواتمالي، أو مجموعة من 

  أو الخسارة شريطة أن ينتج عن ذلك معلومات أكثر مالءمة.

ً سم أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يُعد مشابھن قرار المنشأة وإ  4.1.28ب الختيار  ا
على  -بشكل ثابت -ه على خالف اختيار السياسة المحاسبية، ليس مطلوبا تطبيقه أنسياسة محاسبية (على الرغم من 

 8(ب) من معيار المحاسبة الدولي 14ختيار، فإن الفقرة جميع المعامالت المشابھة). وعندما يكون للمنشأة مثل ھذا اال
تقدم القوائم المالية معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة حول آثار  أنينتج عن السياسة المختارة  أنتتطلب 

على سبيل  ھا المالي أوتدفقاتھا النقدية.ئالمعامالت واألحداث والظروف اآلخرى على المركز المالي للمنشأة، أو أدا
تبين حالتين يتم  4.2.2المثال، في حالة وسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن الفقرة 

عليه، ولكي تختار المنشأة مثل ھذا الوسم وفقا للفقرة  بناءً وفيھما استيفاء المتطلب بتقديم معلومات أكثر مالءمة. 
  حدى ھاتين الحالتين (أو كليھما). إة التدليل على أنه يقع ضمن نطاق ، فإنه يلزم المنشأ4.2.2

  عدم تماثل محاسبي-بشكل كبير –وسم يزيل أو يقلص 
  

قياس أصل مالي أو التزام مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب تصنيف البند وما إذا كان تحديد  يتم   4.1.29ب
 إليهفي القياس أو اإلثبات (الذي يشار  اتساقموسومة. ومثل تلك المتطلبات قد تحدث عدم  من عالقة تحوط البند جزءً 

على سبيل المثال، في غياب الوسم على أنه بالقيمة العادلة  ،حيان على أن "عدم تماثل محاسبي") عندمافي بعض األ
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  من خالل الربح أو الخسارة، فإن األصل المالي يتم تصنيفه عند قياسه الحقا

صلة، بالتكلفة المستنفدة (مع عدم إثبات التغيرات في القيمة  ذوويتم الحقا قياس االلتزام، الذي تعده المنشأة على أنه 
ا تم قياس أن قوائمھا المالية ستقدم معلومات أكثر مالءمة إذ إلىالعادلة). وفي مثل ھذه الحاالت، فإن المنشأة قد تخلص 

  .ھما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأنكل من األصل وااللتزام على 
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يتم استيفاء ھذا الشرط. في جميع الحاالت، يمكن للمنشأة استخدام ھذا الشرط لوسم يمكن أن تظھر األمثلة التالية متى  4.1.30ب
تستوفي المبدأ  -فقط –من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت أصول مالية أو التزامات مالية على أنھا بالقيمة العادلة 

  (أ):4.2.2أو  4.1.5الوارد في الفقرة 

من  24(أ) منشأة عليھا التزامات بموجب عقود تأمين يتضمن قياسھا معلومات حالية (كما ھومسموح به بموجب الفقرة 
إما بالقيمة  والتي بخالف ذلك يتم قياسھا ،صلةأصول مالية تعدھا ذات لديھا ) و4المعيار الدولي للتقرير المالي 

  بالتكلفة المستنفدة. العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو

مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، والتي في (ب) منشأة لديھا أصول مالية، أوعليھا التزامات مالية أو كليھما تتشارك 
-معادلة بعضھا البعض. وبالرغم من ذلك، بعض األدوات  إلىينشأ عنھا تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل 

ھو الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (على سبيل المثال، تلك التي تُعد مشتقات، أو  - فقط 
ن التحوط متطلبات المحاسبة ععدم استيفاء حال ھذا ھو تلك المصنفة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة). كما قد يكون 

  .6.4.1لم يتم استيفاء متطلبات فعالية التحوط الواردة في الفقرة  ،، على سبيل المثالهألن

والتي  ،مثل مخاطر معدل الفائدة ،مخاطرفي  تتشارك كليھما(ج) منشأة لديھا أصول مالية، أو عليھا التزامات مالية أو 
دلة بعضھا البعض وال يتأھل أي من األصول المالية أو معا إلىينشأ عنھا تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل 

االلتزامات المالية للوسم على أنھا أداة تحوط ألنھا ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
كبير في إثبات المكاسب أو الخسائر. على  اتساقمحاسبة عن التحوط ھناك عدم العالوة على ذلك، ففي غياب و

تكون المنشأة قد مولت مجموعة محددة من القروض من خالل إصدار سندات يُتاجر فيھا تميل  ،ل المثالسبي
بشكل  – تقوم المنشأة كانت فإنه إذاذلك،  إلى. وباالضافة البعض بعضھا معادلة إلىالتغيرات في قيمتھا العادلة 

، فإن التقرير عن كل من القروض لقروضالسندات، ولكن نادرا ما تقوم بشراء أو بيع ابشراء وبيع  - منتظم 
في توقيت إثبات المكاسب أو الخسائر  االتساقوالسندات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يزيل عدم 

الذي ينشأ بخالف ذلك عن قياس كل منھما بالتكلفة المستنفدة وإثبات مكسب أو خسارة في كل مرة تتم فيه إعادة 
  شراء سند.

 األولي،عند اإلثبات  ،في حاالت مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن وسم األصول المالية وااللتزامات المالية 4.1.31ب
 اتساقعدم - بشكل كبير  –التي بخالف ذلك ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة قد يزيل أو يقلص 

ءمة. وألغراض عملية، ال يلزم المنشأة الدخول في نفس الوقت تماما في كثر مالأالقياس أو اإلثبات وينتج معلومات 
في القياس أو اإلثبات. ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يتم وسم  اتساقجميع األصول وااللتزامات التي ينشأ عنھا عدم 

 بح أو الخسارة عند إثباتھاأي معامالت متبقية من المتوقع حدوثھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الروكل معاملة 
  االولي.     

على  االتساق،وسم بعض األصول المالية وااللتزامات المالية، التي ينشأ عنھا عدم  -فقط -إنه ليس من المقبول أن يتم  4.1.32ب
ومن  -ل كبير بشك–أو يقلصه  االتساقأنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك ال يزيل عدم 

وسم بعض من عدد من  - فقط - ال ينتج عنه معلومات أكثر مالءمة. وبالرغم من ذلك، فإنه من المقبول أن يتم  ثم
ً األصول المالية المتشابھة أو االلتزامات المالية المتشابھة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليص (ومن المحتمل تقليص  اً كبير ا

. على سبيل المثال، افترض أن منشأة عليھا عدد من االتساقرى المسموح بھا) في عدم أكبر بالمقارنة بالوسوم اآلخ
وحدة عملة ولديھا عدد من األصول المالية المتشابھة التي يبلغ 100االلتزامات المالية المتشابھة التي يبلغ مجموعھا 

بشكل –في القياس  االتساقص عدم وحدة عملة ولكن يتم قياسھا على أساس مختلف. يمكن للمنشأة تقلي 50مجموعھا 
بعض االلتزامات (على سبيل المثال،  - فقط –عند اإلثبات األولي، ولكن وسم  ،من خالل وسم جميع األصول-كبير 

وحدة عملة) على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالرغم من  45التزامات منفردة يبلغ مجموعھا 
على كامل األداة المالية، فإنه يجب -فقط -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمكن تطبيقه ذلك، نظراً ألن الوسم 

على المنشأة، في ھذا المثال، وسم واحد أو أكثر من االلتزامات في مجملھا. وال تستطيع المنشأة وسم عنصر من التزام 
المخاطر فقط مثل التغيرات في معدل فائدة قياسي) أو عنصر واحد من  إلى(التغيرات في القيمة العادلة التي تنسب 

  ).منه جزء من التزام (أي نسبة مئوية

دائھا على أساس القيمة أمجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات مالية تدار ويتم تقويم 
  العادلة

و من أصول مالية والتزامات المالية بمثل تلك الطريقة يمكن للمنشأة إدارة وتقويم أداء مجموعة من التزامات مالية أ  4.1.33ب
التي ينتج فيھا عن قياس تلك المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة معلومات أكثر مالءمة. والتركيز في 

  ھذا المثال ھو على طريقة إدارة المنشأة لألداء وتقويمھا له، وليس على طبيعة أدواتھا المالية.

على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام ھذا الشرط لوسم التزامات مالية على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  4.1.34ب
(ب) ويكون لدى المنشأة أصول مالية وعليھا التزامات مالية 4.2.2الخسارة إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة 

دارتھا وتقويمھا على أساس القيمة العادلة وفقا إمخاطر وتلك المخاطر تتم والتي تتشارك في واحد أو أكثر من ال
 'منتجات مھيكلة'صدرت أللسياسة الموثقة إلدارة األصل وااللتزام. ويمكن أن يكون المثال على ذلك منشأة تكون قد 

م خليط من األدوات المالية متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدا ُمْدَمجة مشتقاتتتضمن 
  المشتقة وغير المشتقة.  
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ألداء مجموعة األدوات المالية قيد الدراسة.  ھاعاله، فإن ھذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقويمأكما ذكر  4.1.35ب
زامات مالية على أنھا المنشأة، التي تسم الت على) يجب األوليعليه، (مع مراعاة متطلب الوسم عند اإلثبات  وبناءً 

التي تتم  ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس ھذا الشرط، وسم جميع االلتزامات المالية المؤھلة
  دارتھا وتقويمھا معا على ھذا النحو.    إ

(ب). 2- 2- 4يل على االلتزام بالفقرة يكون كافيا للتدل أنال يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شامالً ولكن ينبغي   4.1.36ب
إذا كانت  ،ومثل ھذا التوثيق ليس مطلوبا لكل بند منفرد، ولكن يمكن أن يكون على أساس محفظة. على سبيل المثال

يتم تقويمه  أداءهبرھن بوضوح على أن ي –حسب موافقة كبار موظفي إدارة المنشأة  -  األقسام ألحددارة نظام أداء اإل
  (ب).4.2.2ضافي للبرھنة على االلتزام بالفقرة إجراء توثيق إفليس مطلوبا  ،وع العائدعلى أساس مجم

  )4.3المشتقات الُمدمجة (القسم 
فإن  المالي،ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير  منشأة طرفا في عقد مختلط مع مضيف ال يعد أصالً العندما تصبح    4.3.1ب

مأي مشتقات ُمدمجة،  أن تحددتتطلب من المنشأة  4.3.3الفقرة   ،ما إذا كان مطلوبا فصلھا عن العقد الُمضيف وأن تُقوِّ
و الحقا بالقيمة العادلة من خالل  األولي،فصلھا بالقيمة العادلة عند اإلثبات  المطلوب المشتقات تلكأن تقوم بقياس و

  الخسارة. الربح أو 

ق منصوص عليه أو محدد مسبقا وكان يعبر عن حصة متبقية في صافي أصول إذا لم يكن للعقد الُمضيف تاريخ استحقا   4.3.2ب
ملكية، ويلزم أن تمتلك المنشأة، عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره تكون ھي تلك الخاصة بأداة حقوق ال

كل وثيق. وإذا بش-المشتقة الُمدمجة خصائص حقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسھا لكي يمكن عدھا على أنھا مرتبطة 
لم يكن العقد الُمضيف أداة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف أداة مالية، عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره 

  تكون ھي تلك الخاصة بأداة دين.

(مثل عقد آجل أو مقايضة ُمدمج) عن عقدھا الُمضيف على أساس  أيتم فصل المشتقة الُمدمجة التي ليست خيار    4.3.3ب
ساس، بحيث ينتج عن ذلك أن تكون لھا قيمة عادلة صفرية عند اإلثبات روطھا المنصوص عليھا أو الضمنية األش

قصى أو حد أدني أو مقايضة أخيار (مثل خيار بيع أو شراء أو حد  إلىاألولي. ويتم فصل المشتقة الُمدمجة الُمستندة 
لألداة  األوليلمنصوص عليھا. ويكون المبلغ الدفتري ُمدمجة) عن عقدھا الُمضيف على أساس شروط ميزة الخيار ا

  الُمضيفة ھو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة الُمدمجة. 

بشكل عام، تعامل المشتقات المتعددة الُمدمجة في عقد مختلط واحد على أنھا مشتقة ُمدمجة مركبة واحدة. وبالرغم من    4.3.4ب
) 32معيار المحاسبة الدولي  أنظرمجة، التي يتم تصنيفھا على أنھا حقوق ملكية (ذلك، تتم المحاسبة عن المشتقات الُمد

ذلك، إذا كان لعقد مختلط أكثر من مشتقة  إلىبشكل منفصل عن تلك المصنفة على أنھا أصول أو التزامات. باالضافة 
ومستقلة عن بعضھا  - ة بسھول–ُمدمجة واحدة وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مختلفة ويمكن فصلھا 

  عن بعضھا البعض. –بشكل منفصل -البعض، فإنه تتم المحاسبة عنھا 

(أ)) في 4.3.3بالعقد الُمضيف (الفقرة  - بشكل وثيق - ال تُعد الخصائص االقتصادية لمشتقة ُمدمجة ومخاطرھا مرتبطة    4.3.5ب
(ب) و(ج)، فإن المنشأة تحاسب 4.3.3لواردة في الفقرة مثلة التالية. وفي ھذه األمثلة، وبافتراض استيفاء الشروط ااأل

  عن عقدھا الُمضيف. - شكل منفصل - عن المشتقة الُمدمجة 

(أ)  خيار بيع ُمدمج في أداة تمكن حاملھا من مطالبة المصدر بإعادة اقتناء األداة مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى 
بأداة  -بشكل وثيق  -اسي لحقوق ملكية أو سلعة ال تُعد مرتبطةسعر أو الرقم القياليختلف على أساس التغير في 

  الدين الُمضيفة.

ً (ب)خيار أو شرط تلقائي بتمديد األجل المتبقي حتى استحقاق أداة دين ال يُعد مرتبط بأداة الدين  -بشكل وثيق -  ا
صدرت أوقت التمديد. وإذا الحالي التقريبي  يالُمضيفة ما لم يكن ھناك تعديل متزامن على معدل الفائدة السوق

منشأة أداة دين وقام حامل أداة الدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين لطرف ثالث، فإن الُمصدر يعد خيار الشراء ال
على أنه تمديد ألجل استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون باإلمكان مطالبة المصدر بالمشاركة في أو تسھيل تسويق 

  ارسة خيار الشراء.أداة الدين نتيجة لمم

ملكية والُمدمجة في أداة دين أو عقد تأمين ال(ج) الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسي لحقوق 
بشكل وثيق  - ال تعد مرتبطة  –يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ األصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية  -ُمضيف 

  ألن المخاطر المتأصلة في األداة الُمضيفة وفي المشتقة الُمدمجة ليست متشابھة. باألداة الُمضيفة نظراً  -

يتم  –(د) الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسي لسلعة والُمدمجة في أداة دين أو عقد تأمين ُمضيف 
 -ال تُعد مرتبطة  –لعة (الذھب مثال) بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي بالرقم القياسي لسعر س

باألداة المضيفة نظراً ألن المخاطر المتأصلة في األداة المضيفة وفي المشتقة الُمدمجة ليست  -بشكل وثيق 
  متشابھة.
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ً  الدفع خيار(ھـ) خيار الشراء أو البيع أو  ً عقد دين أو عقد تأمين ًمضيف ال يعد مرتبط في الُمدمج مقدما  - ق بشكل وثي -  ا
  بالعقد المضيف ما لم يكن: 

تقريبا في كل تاريخ ممارسة للتكلفة المستنفدة ألداة الدين المضيفة أو للمبلغ  ) سعر ممارسة الخيار مساوٍ 1(
  الدفتري لعقد التأمين المضيف. 

دة الضائعة القيمة الحالية التقريبية للفائ إلى) سعر الممارسة لخيار الدفع مقدماً يعوض المقرض عن مبلغ يصل 2(
لألجل المتبقي من العقد المضيف. والفائدة الضائعة ھي حصيلة ضرب المبلغ األصلي المدفوع مقدما في فرق 
معدل الفائدة. وفرق معدل الفائدة ھو الزيادة في معدل الفائدة الفعلية للعقد المضيف على معدل الفائدة الفعلية 

ً إذ ً في عقد مشابه أا الذي تتسلمه المنشأة في تاريخ الدفع مقدما عادت استثمار المبلغ األصلي المدفوع مقدما
  لألجل المتبقي من العقد المضيف.

ً يتم القيام بتقويم ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبط بعقد الدين المضيف أم ال قبل فصل  -بشكل وثيق  - ا
  .32ار المحاسبة الدولي نقد وفقا لمعي إلىقابلة للتحويل العنصر حقوق الملكية من أداة دين 

) بتحويل المخاطر 'المستفيد'(ح) المشتقات االئتمانية التي تكون ُمدمجة في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد (
 - طرف آخر ("الضامن") ال تُعد مرتبطة  إلى ،والذي قد ال يكون مملوكا لھا ،االئتمانية ألصل مرجعي معين

وتسمح مثل ھذه المشتقات االئتمانية للضامن بتحمل المخاطر االئتمانية بأداة الدين المضيفة.  -بشكل وثيق 
  بشكل مباشر.            -المرتبطة باألصل المرجعي دون أن تمتلكه 

     
المصدر في مقابل مبلغ من النقد أو  إلىمثال لعقد مختلط ھو أداة مالية تمنح حاملھا الحق في إعادة بيع األداة المالية    4.3.6ب

صول أخرى والذي يتغير على أساس التغير في الرقم القياسي لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يزيد أو ينخفض ("أداة أ
األداة القابلة لإلعادة على أنھا التزام مالي بالقيمة العادلة من  األوليم المصدر عند اإلثبات سِ قابلة لإلعادة"). وما لم يَ 
بفصل المشتقة الُمدمجة (أي دفعة المبلغ األصلي المربوطة  4.3.3بموجب الفقرة  فإنه مطالبخالل الربح أو الخسارة، 

ودفعة المبلغ األصلي المربوطة برقم قياسي  4.3.3برقم قياسي) نظراً ألن العقد المضيف ھو أداة دين بموجب الفقرة ب
ظراً ألن دفعة المبلغ األصلي يمكن (أ). ون4.3.5بأداة الدين المضيفة بموجب الفقرة ب -بشكل وثيق  -ال تُعد مرتبطة 

  أن تزداد أو تنخفض، فإن المشتقة الُمدمجة تُعد مشتقة ليست خيارا والتي يتم ربط قيمتھا بالمتغير األساس.

في حالة أداة دين قابلة لإلعادة يمكن إعادة بيعھا في أي وقت مقابل نقد مساو لنصيب تناسبي من قيمة صافي أصول    4.3.7ب
مثل وحدات في صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات االستثمارية المربوطة منشأة (ال

ثر فصل مشتقة ُمدمجة والمحاسبة عن كل مكون ھي قياس العقد المختلط بمبلغ االسترداد الذي يكون أبالوحدات)، فإن 
  المصدر. إلىة بيع األداة واجب السداد في نھاية فترة التقرير إذا مارس حامل األداة حقه في إعاد

بالخصائص االقتصادية للعقد المضيف -بشكل وثيق –ھا مرتبطة ومخاطر ُمْدَمٌجة مشتقةل االقتصادية الخصائصتكون    4.3.8ب
عن العقد  - بشكل منفصل - ، ال تحاسب المنشأة عن المشتقة الُمدمجة األمثلةمثلة اآلتية. في ھذه ومخاطره في األ

  المضيف.

قة ُمدمجة األساس فيھا ھو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن أن يغير مبلغ الفائدة الذي يدفع (أ)  مشت
بالعقد المضيف إال إذا  -بشكل وثيق  -بخالف ذلك أو يتم استالمه على عقد دين مضيف بفائدة أو عقد تأمين مرتبط 

ً أن تتم تسوية العقد المختلط بطريقة ال يسترد ف جميع استثماره المثبت أو أنه يمكن ما يقارب يھا حامله ممكنا
مضاعفة معدل العائد المبدئي لحملھا على العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنھا  - قل على األ - للمشتقة الُمدمجة 

  ما يكون عليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد المضيف. ضعف - قل على األ - معدل عائد 

بالعقد المضيف،  -بشكل وثيق  -أدنى لمعدل الفائدة، ُمدمج في عقد دين أو عقد تأمين، مرتبط  حد أعلى أو حد (ب)
دنى عند معدل الفائدة في على عند معدل الفائدة في السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد األشريطة أن يكون الحد األ

دنى فيما يتعلق بالعقد المضيف. أو الحد األ علىيتم رفع الحد األ وأالالسوق أو أدنى منه وذلك عند إصدار العقد، 
أدنى للسعر  اً أعلى وحد اً حكام التي يتضمنھا عقد لشراء أو بيع أصل (مثل سلعة) الذي يضع حدوبالمثل، فإن األ

بالعقد المضيف إذا كان كل من الحد  -بشكل وثيق  -مرتبطين  نالذي يتم دفعه أو استالمه مقابل األصل يكونا
  دنى غير مجزيان منذ البداية ولم يتم رفعھما.األعلى والحد األ

جنبية ومدمجة في أداة أجنبية ُمدمجة تقدم تدفقا من دفعات المبلغ األصلي أو الفائدة الُمقومة بعملة أ(ج) مشتقة عمالت 
ذه بأداة الدين المضيفة. ومثل ھ - بشكل وثيق  -دين مضيفة (على سبيل المثال، سند ثنائي العملة) تعد مرتبطة 

آثار التغيرات في أسعار " 21المشتقات ليست منفصلة عن األداة المضيفة نظراً ألن معيار المحاسبة الدولي 
" يتطلب إثبات مكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية ضمن الربح أو صرف العمالت االجنبية

  الخسارة.

مين أو ليس أداة مالية (مثل عقد لشراء أو بيع بند غير عقد مضيف ھو عقد تأ في (د)  مشتقة عمالت أجنبية ُمدمجة
ً مالي يكون السعر فيه ُمقوم ال يتم رفعھا،  أنبالعقد المضيف شريطة  - بشكل وثيق  - جنبية) تُعد مرتبطة أبعملة  ا

  تكون الدفعات بإحدى العمالت اآلتية: أنال تتضمن  ميزة خيار، وأن تتطلب  أنو

  ف أساس في ذلك العقد؛ أو) العملة الوظيفية ألي طر1(

سعر السلعة أو الخدمة التي يتم اقتناءھا أو تقديمھا في المعامالت التجارية حول  - عادة -) العملة التي تُقوم بھا 2(
  مريكي لمعامالت النفط الخام)؛ أوالعالم (مثل الدوالر األ
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لية في البيئة االقتصادية التي تتم فيھا في عقود شراء أو بيع البنود غير الما -عموما -) العملة التي تستخدم 3(
تستخدم عموما في المعامالت التجارية المحلية أو في التجارة  -نسبيا  -معاملة (مثال عملة مستقرة وسائلة 

  الخارجية).

 - وثيق بشكل -بالمبلغ األصلي يعد مرتبطاً  –فقط –بالفائدة أو متاجرة  -فقط –(ھـ) خيار الدفع مقدماً الُمدمج في متاجرة 
عن فصل الحق في استالم التدفقات  -بشكل أولي –) قد نتج 1يكون العقد المضيف ( أنبالعقد المضيف شريطة 

) ال يتضمن أي شروط 2لم تتضمن مشتقة ُمدمجة، و( ،النقدية التعاقدية لألداة المالية التي، ھي في حد ذاتھا وبذاتھا
  ليست موجودة في عقد الدين المضيف األصلي.

) 1بالعقد المضيف إذا كانت المشتقة الُمدمجة ( - بشكل وثيق -مضيف تعد مرتبطة  إيجارلمشتقة الُمدمجة في عقد (و) ا
ً رقم ً قياسي ا ً مرتبط ا ً يكون مربوط اإليجاربالتضخم مثل رقم قياسي لدفعات  ا سعار المستھلك بالرقم القياسي أل ا

) 2رتبطاً بالتضخم في البيئة االقتصادية للمنشأة ذاتھا) أو (يكون الرقم القياسي م أنيجار ويتم رفع اإل أال(شريطة 
  معدالت فائدة متغيرة. إلىتستند دفعات إيجار متغيرة ) 3مبيعات ذات صلة أو ( إلىتستند متغيرة  دفعات إيجار

داة باأل -بشكل وثيق -(ز) ميزة الربط بالوحدة الُمدمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف تعد مرتبطة 
المضيفة أو العقد المضيف إذا كانت الدفعات الُمقومة بالوحدة يتم قياسھا بالقيم الجارية للوحدة والتي تعكس القيم 

ً ربط بالوحدة تُعد شرطالن ميزة إالعادلة ألصول الصندوق االستثماري.  ً تعاقدي ا بوحدات  مقّومة يتطلب دفعات ا
  صندوق استثماري داخلي أو خارجي.

بعقد التأمين المضيف إذا كانت المشتقة الُمدمجة وعقد  - بشكل وثيق -ة الُمدمجة في عقد تأمين تعد مرتبطة (ح) المشتق
بدون أخذ العقد  (أيبشكل منفصل -التأمين المضيف مترابطين بحيث ال تستطيع المنشأة قياس المشتقة المدمجة 

  المضيف في الحسبان).           

  مجةأدوات تنطوي على مشتقات ُمد

يقع ضمن نطاق ھذا  منشأة طرفا في عقد مختلط وال يكون المضيف أصالً ال، عندما تصبح 4.3.1كما ورد في الفقرة ب  4.3.9ب
أي من مثل ھذه  أن تحددتتطلب من المنشأة  4.3.3كثر، فإن الفقرة أالمعيار ويكون مع مشتقة مدمجة واحدة أو 

المطلوب  المشتقات تلكأن تقوم بقيات و ،فصلھا عن العقد المضيف لوبامطما إذا كان  وأن تُقّومالمشتقات المدمجة، 
والحقا. ويمكن أن تكون ھذه المتطلبات أكثر تعقيدا، أو ينتج عنھا قياسات  األوليبالقيمة العادلة عند اإلثبات  ،فصلھا

لة من خالل الربح أو الخسارة. قل، بالمقارنة في حال تم قياس مجمل األداة بالقيمة العادأبشكل -يمكن االعتماد عليھا 
  ولذلك السبب فإن ھذا المعيار يسمح بوسم مجمل العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تتطلب فصل األدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل  4.3.3يمكن استخدام مثل ھذا الوسم سواء كانت الفقرة   4.3.10ب
ال تبرر وسم العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  4.3.5الفقرة فإن لفصل. وبالرغم من ذلك ھذا ا

مكانية االعتماد على إ(أ) و(ب) ألن القيام بذلك ال يقلل التعقيد أو يزيد في 4.3.5الخسارة في الحاالت المبينة في الفقرة 
  القياس.

  جةالُمدم إعادة تقويم المشتقات

، يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان مطلوبا فصل مشتقة ُمدمجة عن العقد المضيف والمحاسبة عنھا 4.3.3وفقا للفقرة  4.3.11ب
على أنھا مشتقة عندما تصبح المنشأة طرفا في العقد ألول مرة. ويحظر إعادة التقويم الالحق ما لم يكن ھناك تغير في 

لتدفقات النقدية التي تكون بخالف ذلك مطلوبة بموجب العقد، وفي تلك الحالة فإن ا -بشكل كبير -شروط العقد يعدل 
إعادة التقويم تكون مطلوبة. تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا من خالل األخذ في الحسبان المدى 

مدمجة، أو القدر الذي تغير به العقد المضيف أو الذي تكون عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة ال
  من العقد.   - سابقا –التدفقات النقدية المتوقعة  إلىكليھما وما إذا كان التغير كبيرا بالنسبة 

  على المشتقات الُمدمجة في العقود التي يتم اقتناؤھا ضمن: 4.3.11ال تنطبق الفقرة ب  4.3.12ب

  ، أو")األعمالتجميع " 3في المعيار الدولي للتقرير المالي تم تعريفه  (كما(أ) تجميع أعمال 

من المعيار الدولي للتقرير  4ب - 1كما ھو موضح في الفقرات ب واحدة(ب) تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة 
  ؛ أو3المالي 

" أو إعادة ركةالترتيبات المشت" 11(ج) تأسيس مشروع مشترك كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي 
    3تقويمھا الممكن في تاريخ االقتناء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقتناء عقود مع مشتقات ُمدمجة فيھا ضمن تجميع أعمال. 3يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي  3
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  )4.4إعادة تصنيف األصول المالية (القسم 
  

  ألصول الماليةانيف إعادة تص

من المنشأة إعادة تصنيف األصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج أعمالھا إلدارة تلك  4.4.1تتطلب الفقرة   4.4.1.ب
دارة العليا للمنشأة مثل ھذه التغييرات تكون مثل ھذه التغييرات نادرة جدا. وتحدد األ أناألصول المالية. من المتوقع 

يرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون مھمة بالنسبة لعمليات المنشأة ويمكن التدليل عليھا لألطراف كنتيجة لتغي
إما عندما تبدأ المنشأة، أو توقف، تنفيذ  - فقط –سوف يحدث التغيير في نموذج أعمال المنشأة  ،عليه الخارجية. وبناءً 
ً نشاط يُعد مھم ما تكون المنشأة قد قامت باقتناء، أو استبعاد أو إنھاء خط بالنسبة لعملياتھا؛ على سبيل المثال، عند ا

  على ما يلي: األعمالأعمال. وتشتمل أمثلة التغيير في نموذج 

(أ) منشأة لديھا محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بھا لبيعھا في األجل القصير. تستحوذ المنشأة على شركة 
و أن تحتفظ بالقروض ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. لم تعد تدير قروضا تجارية ولديھا نموذج أعمال وھ

ن مع القروض التجارية التي تم اقتناؤھا ويتم االحتفاظ بھا المحفظة من القروض التجارية للبيع، وتدارالمحفظة اآل
  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

 تقبل أعماالً  األعمالالرھن العقاري لألفراد. لم تعد تلك  عمالھا لخدماتأغالق إ(ب) شركة للخدمات المالية تقرر 
  جديدة وتقوم شركة الخدمات المالية بتسويق محفظتھا من قروض الرھن العقاري لبيعھا.  

عمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف. على سبيل المثال، إذا قررت شركة أيجب إحداث التغيير في ھدف نموذج    4.4.2ب
عمالھا لخدمات الرھن العقاري لألفراد وبناء عليه يجب عليھا إعادة تصنيف أغالق إفبراير  15لمالية في للخدمات ا

ابريل (أي أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة)، فإنه يجب على المنشأة، بعد  1جميع األصول المالية المتأثرة في 
قاري لألفراد أو بخالف ذلك مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج فبراير، عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرھن الع 15

  أعمالھا السابق.

  :األعمالال يعد ما يلي تغييرات في نموذج     4.4.3ب

  (أ) تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة (حتى في حاالت التغييرات المھمة في ظروف السوق).

  .(ب)االختفاء المؤقت لسوق معينة لألصول المالية

  ) تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لھا نماذج أعمال مختلفة.ج(

  
  )5القياس (الفصل 

  
  )1- 5القياس األولي (القسم 

سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو  ھيعادة ما تكون القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلثبات األولي    5.1.1ب
ً -  أنظر ،المستلم ). وبالرغم من ذلك، إذا كان جزء من 13أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 5.1.2لفقرة با- أيضا

العوض الُمقدم أو الُمستلم ھو مقابل شيء بخالف األداة المالية، فإنه يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة لألداة المالية. 
يمكن قياسھا على  ،ال يغل فائدة األجل طويل لتحصيلعلى سبيل المثال، فإن القيمة العادلة لقرض أو لمبلغ مستحق ا

أنھا القيمة الحالية لجميع المتحصالت النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل (معدالت) الفائدة السائدة في السوق 
مشابه. وأي  ألداة مشابھة (مشابھة من حيث العملة، واألجل، ونوع معدل الفائدة والعوامل اآلخرى) لھا تصنيف ائتماني

ً قراضه يُعد مصروفإمبلغ إضافي يتم  ً أو تخفيض ا   في الدخل ما لم يتأھل لإلثبات على أنه نوع آخر من األصول. ا

في المائة في حين أن معدل السوق لقروض  5منشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق (مثالً الإذا قامت    5.1.2ب
ت رسم إنشاء القرض على أنه تعويض، فإن المنشأة تقوم بإثبات القرض بقيمته في المائة)، وتسلم 8مشابھة ھو 

  العادلة، أي بالصافي بعد خصم الرسم الذي تستلمه. 

) ھو 13المعيار الدولي للتقرير المالي  أنظر ،أ  عادة ما يكون سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض الُمقدم أو الُمستلم5.1.2ب
القيمة العادلة عند اإلثبات  أنالقيمة العادلة لألداة المالية عند اإلثبات األولي. وإذا قررت المنشأة فضل دليل على أ

أ، فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن تلك األداة في 5.1.1األولي تختلف عن سعر المعاملة كما ھو مذكور في الفقرة 
  ذلك التاريخ كما يلي:

، إذا كان ھناك دليل على تلك القيمة العادلة من خالل سعر معلن في 5.1.1لفقرة بالقياس المطلوب بموجب ا  (أ)  
بيانات  -فقط -طريقة تقويم تستخدم  إلى) أو باالستناد 1سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل (أي مدخل المستوى 

ات األولي وسعر . ويجب على المنشأة إثبات الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبرصدھاسواق الممكن من األ
  المعاملة على أنه مكسب أو خسارة.
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المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسعر  ،5.1.1بالقياس المطلوب بموجب الفقرة     (ب)
. وبعد اإلثبات األولي، يجب على المنشأة إثبات ذلك الفرق المؤجل على أنه األخرى جميع الحاالتلالمعاملة 

بالقدر الذي يكون ناشئا عن تغير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون  –فقط - سب أو خسارة مك
  في السوق في الحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام.

  )5.3و 5.2القياس الالحق (القسمين 

ً –كان قد تم إثباتھا  ،إذا تم قياس أداة مالية   5.2.1ب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،على أنھا أصل مالي -سابقا
العقود  ، فإن. وبالرغم من ذلك4.2.1فإنھا التزام مالي يتم قياسه وفقا للفقرة  ،وكانت قيمتھا العادلة تنخفض دون الصفر

  . 4.3.2وفقا للفقرة  -دائما -المختلطة التي يكون فيھا المضيف أصوال تقع ضمن نطاق ھذا المعيار تقاس 

والالحق ألصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة  األوليوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند القياس ي   5.2.2ب
وحدة  100مقابل  منشأة أصالً الأ. تقتني 4.1.2أو  5.7.5التغيرات من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة مع قياس 

وحدة عملة. تنتھي  102عملة. في البداية، تقوم المنشأة بإثبات األصل بمبلغ وحدة  2عملة زائدا عمولة شراء قدرھا 
وحدة عملة. إذا تم بيع األصل، تدفع عمولة  100عندما يكون سعر األصل المعلن في السوق  ،فترة التقرير بعد يوم

بار للعمولة المحتملة عند وحدة عملة (دون أعت 100وحدة عملة. في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة األصل بمبلغ  3قدرھا 
وحدة عملة ضمن الدخل الشامل اآلخر. إذا تم قياس األصل بالقيمة العادلة من  2البيع) وتقوم بإثبات خسارة قدرھا 

الربح أو الخسارة باستخدام  إلىأ، فإن تكاليف المعاملة يتم استنفادھا 4.1.2خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
  لية.  الفعطريقة الفائدة 

أ  يجب أن يكون القياس الالحق لألصل المالي أو االلتزام المالي واإلثبات الالحق للمكاسب والخسائر الموضحة في الفقرة 5.2.2ب
  أ متفقا مع متطلبات ھذا المعيار.5.1.2ب

  االستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك االستثمارات
  

في حاالت  ،ي أدوات حقوق ملكية وعقود تلك األدوات بالقيمة العادلة. وبالرغم من ذلكيجب قياس جميع االستثمارات ف   5.2.3ب
مناسب للقيمة العادلة. وقد تكون تلك ھي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير  اً محدودة، قد تكون التكلفة تقدير

فضل أمة العادلة المحتملة وأن التكلفة تعبر عن كافية لقياس القيمة العادلة، أو إذا كان ھناك نطاق واسع من قياسات القي
  تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.

  تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة:    5.2.4ب

 تغير كبير في أداء األعمال الُمستثمر فيھا بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو المعالم. ) أ(

 ع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني لألعمال المستثمر فيھا.تغيرات في توق ) ب(

 تغير مھم، في السوق، لحقوق ملكية األعمال الُمستثمر فيھا أو منتجاتھا أو منتجاتھا المحتملة.  ) ج(

 تغير مھم في االقتصاد العالمي أو البيئة االقتصادية التي تعمل فيھا األعمال الُمستثمر فيھا. ) د(

 المنشآت المماثلة، أو في التقويمات التي تنطوي عليھا السوق الكلية.تغير مھم في أداء  ) ه(

شئون داخلية لألعمال الُمستثمر فيھا مثل الغش، أو الخالفات التجارية، أو الدعاوى القضائية أو التغييرات في  ) و(
 دارة أو االستراتيجية.اإل

، إما من قبل األعمال الُمستثمر فيھا (مثل دليل من المعامالت الخارجية في حقوق ملكية األعمال الُمستثمر فيھا ) ز(
  إصدار جديد لحقوق ملكية) أو من خالل تحويالت ألدوات حقوق ملكية بين أطراف ثالثة.

ليست شاملة. يجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات بشأن أداء وعمليات  5.2.4إن القائمة الواردة في الفقرة ب   5.2.5ب
. وبقدر وجود أي من ھذه العوامل ذات الصلة، فإنھا األوليالتي تصبح متاحة بعد تاريخ اإلثبات  األعمال الُمستثمر فيھا

  قد تبين أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة. وفي مثل ھذه الحاالت، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.

لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية متداولة (أو عقود أدوات حقوق ملكية التكلفة ليست أبدا أفضل تقدير للقيمة العادلة    5.2.6ب
  متداولة).
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  )5.4قياس التكلفة المستنفدة (القسم 
  

  طريقة الفائدة الفعلية

الية. وقد ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة م تعاب التي تُعد جزءً تحدد المنشأة األ عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية،   5.4.1ب
ال  تعاب التي تُعد جزءً تعاب مقابل خدمات مالية مؤشراً على طبيعة وجوھر الخدمات المقدمة. واألاألال يكون وصف 

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية تعامل على أنھا تعديل على معدل الفائدة الفعلية، ما لم يتم قياس األداة المالية 
تعاب يتم إثباتھا على ت التغير في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وفي تلك الحاالت، فإن األبالقيمة العادلة، وإثبا

  أنھا إيراد أو مصروف عند اإلثبات األولي لألداة.

  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية: تعاب التي تُعد جزءً تشمل األ   5.4.2.ب

تعاب لمھا المنشأة والمتعلقة بابتكار أو إقتناء أصل مالي. قد تتضمن مثل ھذه األتعاب االستحداث التي تتسأ  (أ) 
ً تعويض مقابل أنشطة مثل تقويم الحالة المالية للمقترض، وتقويم وتسجيل الضمانات والضمان الرھني وترتيبات  ا

تعاب املة. وھذه األتمام المعإعداد المستندات ومعالجتھا وإالضمان اآلخرى، والتفاوض على شروط األداة، و
  ال يتجزأ من إحداث ارتباط باألداة المالية الناتجة. تُعد جزءً 

(أ) 4.2.1ستحداث قرض عندما ال يتم قياس ارتباط القرض وفقا للفقرة تعاب االرتباط التي تتسلمھا المنشأة الأ  (ب) 
ابة تعويض مقابل االرتباط تعاب بمثقراض محدد. تعد ھذه األإويكون من المحتمل دخول المنشأة في ترتيب 

تعاب على أنھا المستمر باقتناء أداة مالية. وإذا انقضى االرتباط دون تقديم المنشأة القرض، فإنه يتم إثبات األ
  ه.  ئعند إنقضا إيرادات

تعاب تعد تعاب االستحداث التي تدفع عند إصدار االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة. ھذه األأ   (ج)
ال يتجزأ من معدل  تعاب والتكاليف التي تُعد جزءً ال يتجزأ من إحداث ارتباط بالتزام مالي. وتميزالمنشأة األ جزءً 

تعاب االستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم خدمات مثل أالفائدة الفعلية لاللتزام المالي عن 
  خدمات إدارة استثمار.

وتتم المحاسبة عنھا وفقا للمعيار الدولي  ،ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية تعاب التي ال تُعد جزءً ألتشمل ا   5.4.3ب
  :15للتقرير المالي 

  تعاب التي يتم تحميلھا مقابل خدمة دين.(أ) األ

(أ) ومن غير 4.2.1تعاب االرتباط الستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض ال يتم قياسه وفقا للفقرة أ  (ب)
  المحتمل أن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد.

تعاب القرض المشترك التي تتسلمھا المنشأة التي تقوم بترتيب قرض وال تبقي على جزء من حزمة القرض أ  (ج) 
لنفسھا (أو تبقي على جزء من معدل الفائدة الفعلية نفسه مقابل المخاطر المماثلة كما ھو الحال بالنسبة 

  للمشاركين اآلخرين).   

تعاب أو نقاط يتم دفعھا أو استالمھا، وتكاليف أباستنفاد أي  - عموما -عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، فإن المنشأة تقوم   5.4.4ب
والخصومات اآلخرى التي تدرج ضمن حساب معدل الفائدة الفعلية على مدار العمر المتوقع لألداة أالمعاملة والعالوات 

تعاب أو النقاط التي يتم قصر إذا كانت ھذه الفترة ھي التي ترتبط بھا األألمالية. وبالرغم من ذلك، يتم استخدام فترة ا
أو العالوات أو الخصومات. وتكون ھذه ھي الحالة عندما يتم إعادة تسعير  ،المعاملةدفعھا أو أستالمھا، أو تكاليف 

 ،ط التي يتم دفعھا أو أستالمھا، أو تكاليف المعاملة، أو العالوات أو الخصومتعاب أو النقاالمتغير، الذي ترتبط به األ
إذا كانت العالوة أو الخصم على أداة  ،معدالت السوق قبل تاريخ االستحقاق المتوقع لألداة المالية. على سبيل المثال إلى

خر مرة تم دفع الفائدة، أو التغيرات في معدالت تمثل الفائدة التي استحقت على تلك األداة المالية منذ آ معوممالية بمعدل 
إلى معدالت السوق، فإنه يتم استنفادھا حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه  المعومالسوق منذ تم إعادة تعيين معدل الفائدة 

التالي إلعادة  معدالت السوق. وھذا ألن العالوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ إلى المعومةإعادة تعيين الفائدة 
نظرا ألنه في ذلك التاريخ تتم إعادة تعيين المتغير الذي ترتبط به العالوة أو الخصم (أي معدالت الفائدة)  ،تعيين الفائدة

إذا نتجت العالوة أو الخصم عن تغير في ھامش االئتمان زيادة عن المعدل  ،معدالت السوق. وبالرغم من ذلك إلى
معدالت السوق، فإنه يتم استنفادھا على  إلىلمالية، أو متغيرات أخرى ال يتم إعادة تعيينھا المحدد في األداة ا المعوم

  مدار العمر المتوقع لألداة المالية.    

، فإن إعادة التقدير الدوري معومةوااللتزامات المالية التي لھا معدالت  معومةلألصول المالية التي لھا معدالت    5.4.5ب
، لتعكس التحركات في معدالت الفائدة في السوق، يعدل من معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم إثبات أصل للتدفقات النقدية
بمبلغ مساو للمبلغ األصلي المستحق التحصيل أو  - بشكل أولي – معومأو التزام مالي له معدل  معوممالي له معدل 

ثر مھم على المبلغ الدفتري أ -عادة - ية ال يكون له السداد عند االستحقاق، فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة المستقبل
  لألصل أو االلتزام.
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والتغيرات في  5.4.3منشأة تقديراتھا للمدفوعات أو المتحصالت (باستثناء التعديالت التي تتم وفقا للفقرة الإذا نقحت   5.4.6ب
الدفتري لألصل المالي أو التكلفة المستنفدة  تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة)، فيجب عليھا تعديل إجمالي المبلغ

لاللتزام المالي (أو لمجموعة من األدوات المالية) ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية والُمقدرة المنقحة. وتقوم 
ا القيمة الحالية جمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي أو التكلفة المستنفدة لاللتزام المالي على أنھإالمنشأة بإعادة حساب 

 الفائدة معدلللتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الُمقدرة التي يتم خصمھا بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألداة المالية (أو 
عندما  ،) أوذات المستوى االئتماني الھابط الُمْستَْحَدثة أو المشتراة المالية لألصول االئتمانية بالمخاطر عدلمُ  الفعلية

 ً . ويتم إثبات التعديل ضمن الربح أو الخسارة على 6.5.10معدل الفائدة الفعلية الُمنقح محسوباً وفقا للفقرة  ،يكون منطبقا
  مصروف.  أنه دخل أو 

نظراً ألن المخاطر االئتمانية عالية  األوليعند اإلثبات  ذا مستوى ائتماني ھابطاألصل المالي  يعدفي بعض الحاالت،     5.4.7ب
ة في األولياقتناؤه بخصم كبير. والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة  تمداً، وفي حالة الشراء، أنه قد ج

تقدير التدفقات النقدية عند حساب معدل الفائدة الفعلية الُمعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية التي تعد على أنھا 
عند اإلثبات األولي. وبالرغم من ذلك، ال يعني ھذا أن  ذات مستوى ائتماني ھابط َدثةُمْستَحْ  أو مشتراةأصول مالية 

معدل الفائدة الفعلية الُمعدل بالمخاطر االئتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط أن لألصل المالي مخاطر ائتمانية عالية عند 
  اإلثبات األولي.

  تكاليف المعاملة

الوكالء (بما في ذلك الموظفين الذين يعملون بصفة وكالء بيع)،  إلىتعاب والعمولة التي تدفع ألتشمل تكاليف المعاملة ا   5.4.8ب
سواق المالية، وضرائب ورسوم والمستشارين، والوسطاء والمتعاملين، والرسوم التي تتقاضاھا الجھات التنظيمية واأل

دارية الداخلية أو كاليف التمويل أوالتكاليف اإلالتحويالت. وال تشمل تكاليف المعاملة عالوات أو خصومات الدين، وت
  تكاليف الحفظ.

  الشطب
منشأة لفرض ضمان رھني التخطط  ،قد يكون الشطب متعلقا بأصل مالي في مجمله أو بجزء منه. على سبيل المثال   5.4.9ب

ني. إذا لم يكن لدى في المائة من األصل المالي من الضمان الرھ 30على أصل مالي وال تتوقع استرداد أكثر من 
في المائة  70ضافية من األصل المالي، فيجب عليھا شطب نسبة إالمنشأة توقعات معقولة باسترداد أي تدفقات نقدية 

  المتبقية من األصل المالي.

  )5.5الھبوط (القسم 
  

  أساس التقويم الجماعي والمنفرد 

قعة على مدى العمر مقابل الزيادات الكبيرة في الخسائر االئتمانية منذ لتحقيق الھدف من إثبات الخسائر االئتمانية المتو   5.5.1ب
قد يكون من الضروري القيام بتقويم الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية على أساس جماعي من  األولي،اإلثبات 

لمجموعة  ،لى سبيل المثالع ،خالل األخذ في الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية
أو مجموعة فرعية من األدوات المالية. وھذا لضمان أن تحقق المنشأة الھدف من إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

حتى لو كان الدليل على مثل ھذه الزيادات  ،على مدى العمر عندما يكون ھناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية
  ئتمانية على مستوى األداة المنفردة ليس متاحا بعد.  الكبيرة في المخاطر اال

تلك المتوقع إثباتھا قبل أن تتجاوز األداة المالية موعد  - عموما - إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ھي    5.5.2ب
تجاوزة لموعد استحقاقھا أو قبل قبل أن تصبح األداة المالية م -بشكل كبير– استحقاقھا. وعادة، تزداد المخاطر االئتمانية

مالحظة عوامل أخرى للتأخر في السداد يحددھا المقترض (على سبيل المثال، التعديل أو إعادة الھيكلة). وتبعا لذلك، 
 االستحقاق، موعد تجاوز عن معلوماتبالمقارنة بال ،للمستقبل تطلُّعيةفعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون 

  أو جھد ال مبرر لھما، فيجب استخدامھا لتقويم التغيرات في المخاطر االئتمانية.     دون تكلفة

وبالرغم من ذلك، تبعا لطبيعة األدوات المالية ومعلومات المخاطر االئتمانية المتاحة عن مجموعات معينة من األدوات    5.5.3ب
ة في المخاطر االئتمانية ألدوات مالية بعينھا قبل أن تصبح المالية، فقد ال يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المھم

دوات مالية مثل القروض لالفراد التي ال أل بالنسبة الحال ھو ھذا يكون قداألداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقھا. 
الحصول عليھا  والتي يتم المعلومات،يوجد لھا معلومات حديثة عن مخاطرھا االئتمانية أو يوجد القليل من مثل ھذه 

إلى أن يخرق العميل الشروط التعاقدية. وإذا لم تتم معرفة التغيرات في  بعينھا،على أساس كل أداة - عادة –ومراقبتھا 
-المخاطر االئتمانية لألدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد استحقاقھا، فإن مخصص الخسارة الُمستند 

عن التغيرات في المخاطر االئتمانية -بصدق –ية على مستوى األداة المالية المنفردة ال يعبر المعلومات ائتمان إلى-فقط 
  .األوليمنذ اإلثبات 
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اس     5.5.4ب ا لقي رر لھم في بعض الحاالت، ال يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مب
 المتوقعة االئتمانية الخسائرمدى العمر على أساس كل أداة بعينھا. وفي تلك الحالة فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

ة. ويجب  العمر مدى على يجب قياسھا على أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر االئتماني
ولكن يجب  االستحقاق موعد تجاوز عن معلوماتأن تتضمن ھذه المعلومات الشاملة عن المخاطر االئتمانية ليس فقط 

ً أن تتضمن  ي ذات النظرة  أيضا ك معلومات االقتصاد الكل تقبلمعلومات االئتمان ذات العالقة بما في ذل ة للمس  التطلعي
ي لنتيجة إثبات  د التقريب ائرللتحدي ة الخس ة االئتماني ى المتوقع ي  العمر مدى عل رة ف ادة كبي د حدثت زي دما تكون ق عن

  على مستوى كل أداة بعينھا. األوليمانية منذ اإلثبات المخاطر االئت

لغرض تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية وإثبات مخصص خسارة على أساس جماعي، تستطيع المنشأة   5.5.5ب
ه جراء تحليل يتم تصميمإتجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة بھدف تسھيل 

للتمكن من تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية في الوقت المناسب. وينبغي على المنشأة عدم تشويش ھذه 
خصائص مخاطر مختلفة. ومن أمثلة خصائص المخاطر االئتمانية لھا المعلومات من خالل تجميع أدوات مالية 

  ولكنھا ال تقتصر على: ،المشتركة

  نوع األداة.   (أ) 

  تصنيفات المخاطر االئتمانية.   (ب)

  نوع الضمان الرھني.  (ج) 

  .األوليتاريخ اإلثبات    (د) 

  اآلجل المتبقي حتى االستحقاق.  (ھـ) 

  الصناعة.    (و) 

  الموقع الجغرافي للمقترض.   (ز) 

في السداد (على سبيل األصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث تعثر  إلىقيمة الضمان الرھني بالنسبة   (ح) 
  القيمة). إلىالمثال، القروض التي ال تخضع لحق الرجوع في بعض السلطات القانونية أو نسب القروض 

من جميع األدوات المالية التي حدثت زيادات  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرإثبات  5.5.4تتطلب الفقرة    5.5.6ب
. ولتحقيق ھذا الھدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع األدوات األوليمنذ اإلثبات  كبيرة في مخاطرھا االئتمانية

على أساس خصائص  األوليمنذ اإلثبات  - بشكل كبير  –المالية التي تعتبر أن مخاطرھا االئتمانية قد زادت 
من جزء من  العمر مدى على وقعةالمت االئتمانية الخسائرالمخاطراالئتمانية المشتركة، فينبغي على المنشأة إثبات 

بشكل كبير. إن تجميع األدوات المالية لتقويم ما إذا كان –األصول المالية التي يفترض أن خسائرھا االئتمانية قد زادت 
ھناك تغيرات في المخاطر االئتمانية على أساس جماعي قد يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن 

  دوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة.   مجموعات من األ

  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرتوقيت إثبات 

وجود زيادات كبيرة في احتمال أو  إلىيجب إثباتھا  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائريستند تقويم ما إذا كانت    5.5.7ب
(بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية قد تمت إعادة تسعيرھا  األوليبات في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلث

في تاريخ  ذو مستوى مالي ھابطعلى أن األصل المالي  دليل إلىلتعكس زيادة في المخاطر االئتمانية) بدال من االستناد 
كبيرة في المخاطر االئتمانية قبل فإنه سوف يكون ھناك زيادة  ،عداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد. وعموماإ

  أو قبل حدوث تعثر فعلي في السداد. ذا مستوى ائتماني ھابطأن يصبح األصل المالي 

الرتباطات القروض، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في سداد القرض الذي يتعلق به     5.5.8ب
ً ذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر ارتباط القرض. ولعقود الضمان المالي، تأخ ً معين أن مدينا سوف يتعثر في  ا

  سداد العقد.

على مخاطر حدوث تعثر في السداد كما ھي عند اإلثبات  األوليھمية التغير في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات أتعتمد    5.5.9ب
في مخاطر حدوث تعثر في السداد سيكون أكثر أھمية  ،قبالمعنى المطل ،فعلى سبيل المثال فإن تغيرا ،. وعليهاألولي

حدوث تعثر لألداة مالية ذات مخاطر أولية أقل لحدوث تعثر في سدادھا بالمقارنة بأداة مالية ذات مخاطر أولية أعلى 
  في سدادھا.           

ات المالية التي لديھا مخاطر كلما طال العمر المتوقع ألداة، كلما زادت مخاطر حدوث تعثر في سداد األدو 5.5.10ب
سنوات تكون  10مماثلة؛ على سبيل المثال، فإن مخاطر حدوث تعثر في سداد سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع ائتمانية

  أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع خمس سنوات.
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فإن التغير في المخاطر االئتمانية ال يمكن تقويمه بسبب العالقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث تعثر في السداد،  5.5.11ب
بمجرد مقارنة التغير في المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد عبر الزمن. على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر 

ة مماثلة لمخاطر حدوث تعثر في سداد أدا األوليسنوات عند اإلثبات 10حدوث تعثر في سداد أداة مالية عمرھا المتوقع 
زيادة في المخاطر  إلىمالية عندما يكون عمرھا المتوقع في فترة الحقة ھو فقط خمس سنوات، فقد يشير ذلك 

مع مرور الوقت إذا  -عادة - االئتمانية. وھذا نظراً ألن مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر المتوقع تقل 
تاريخ االستحقاق. وبالرغم من ذلك، لألدوات المالية  إلى قربأصبحت األداة أبقيت المخاطر االئتمانية دون تغيير و

مع قرب تاريخ استحقاق األداة المالية فإن مخاطر حدوث تعثر في السداد قد  - فقط -التي عليھا التزامات بدفعات كبيرة 
ً -ال تنخفض بالضرورة مع مرور الوقت. وفي مثل ھذه الحالة، ينبغي على المنشأة األخذ في الحسبان  عوامل - أيضا

  . األوليمنذ اإلثبات -بشكل كبير -نوعية أخرى تبرھن على ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 

 - بشكل كبير -متنوعة عند تقويم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت  مناھجيمكن للمنشأة تطبيق   5.5.12ب
مختلفة لألدوات المالية  مناھجائر االئتمانية المتوقعة. ويمكن للمنشأة تطبيق أو عند قياس الخس األوليمنذ اإلثبات 

 منھجمثل  ،حتماال صريحا للتعثر في السداد على أنه مدخل في حد ذاتهاالذي ال يتضمن  المنھجالمختلفة. قد يكون 
ً متفق ،معدل الخسائر االئتمانية يكون باستطاعة المنشأة فصل شريطة أن  ،مع المتطلبات الواردة في ھذا المعيار ا

مثل  ،التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد عن التغيرات في المحركات اآلخرى للخسائر االئتمانية المتوقعة
  خذ ما يلي في الحسبان عند القيام بالتقويم:أو ،ضمان رھني

  .األوليالتغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات     (أ)

  المتوقع لألداة المالية. العمر  (ب)

المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما التي قد تؤثر على المخاطر  (ج) 
  االئتمانية.   

اإلثبات منذ  -بشكل كبير -ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت  5.5.13ب
نماط التعثر في سداد أدوات أأن تأخذ في الحسبان خصائص األداة المالية (أو مجموعة من األدوات المالية) و األولي

، لألدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادھا 5.5.9مالية مماثلة في السابق. وبالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة 
فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على  ،ر المتوقع لألداة الماليةغير مركزة في وقت معين خالل العم

ً معقوال للتغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر. وفي مثل  12مدى  شھرا التالية قد تكون تقريبا
شھرا التالية لتحديد  12مدى  ھذه الحاالت، فإنه يمكن للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على

جراء إضرورة  إلى، ما لم تشير الظروف األوليمنذ اإلثبات  -بشكل كبير –ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 
  يم على مدى العمر.    وتق

تغيرات في مخاطر وبالرغم من ذلك، لبعض األدوات المالية، أو في بعض الظروف، قد ال يكون من المناسب استخدام ال 5.5.14ب
شھرا التالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12حدوث تعثر في السداد على مدى 

ساسا مالئما أشھرا التالية قد ال يكون  12فإن التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد في  ،العمر. على سبيل المثال
  شھرا عندما: 12اطر االئتمانية قد زادت على أداة مالية تزيد مدة استحقاقھا عن لتحديد ما إذا كانت المخ

  شھرا التالية. 12بعد  - فقط- كبيرة بدفعات التزامات ى األداة الماليةعليكون    (أ)  

 - كاف  بشكل-الصلة أو في العوامل اآلخرى المتعلقة باالئتمان ال تنعكس  يتحدث تغيرات في االقتصاد الكلي ذ  (ب) 
  شھرا التالية. 12في مخاطر حدوث تعثر في السداد في 

كثر أثر أيكون للتغيرات في العوامل المتعلقة باالئتمان تأثير على المخاطر االئتمانية لألداة المالية (أو يكون لھا    (ج) 
  شھرا. 12وضوحا) فقط  بعد 

    األوليمنذ اإلثبات  -بشكل كبير –تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت 
  
خذ في الحسبان يجب على المنشأة األ ،العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرعند تحديد ما إذا كان مطلوبا إثبات  5.5.15ب

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والتي قد تؤثر في المخاطر االئتمانية 
(ج). وال يلزم المنشأة القيام ببحث وافي عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت 5.5.17داة مالية وفقا للفقرة على أ

  منذ اإلثبات األولي. - بشكل كبير -المخاطر االئتمانية قد زادت 

وزنه مقارنة و ،معينعامل  ويعتمد مدى مالءمة ؛إن تحليل المخاطر االئتمانية ھو تحليل متعدد العوامل وشامل 5.5.16ب
على نوع المنتج وخصائص األدوات المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية. يجب على  ،بالعوامل اآلخرى

خذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والمتعلقة المنشأة األ
بالرغم من ذلك، بعض العوامل والمؤشرات ال يمكن تحديدھا على مستوى األداة باألداة المالية التي يتم تقويمھا. و

المالية المنفردة. وفي مثل ھذه الحالة، فإن العوامل والمؤشرات ينبغي تقويمھا لمحافظ، أو لمجموعات من محافظ أو 
 الخسائرإلثبات  5.5.3قرة الجزاء من محفظة مناسبة من األدوت المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد في الف

  قد تم استيفاؤه. العمر مدى على المتوقعة االئتمانية
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  قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات مالئمة لتقويم التغيرات في المخاطر االئتمانية: 5.5.17ب

ن تغير في المخاطر االئتمانية منذ التغيرات المھمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر االئتمانية الناتجة ع   (أ) 
ستحداث أو إصدار ا - مجددا –ھامش االئتمان الذي ينشأ إذا ما تم  ،بما في ذلك، ولكن ال يقتصر على ،البداية

  أداة مالية معينة أو أداة مالية مشابھة، بنفس الشروط ونفس الطرف المقابل، في تاريخ التقرير.

 -مجددا -إذا ما تم  -بشكل كبير –شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف  التغيرات اآلخرى في معدالت أو  (ب)
كثر تشددا، أو زيادة مبالغ الضمان الرھني أو أستحداث أو إصدار األداة في تاريخ التقرير (مثل شروط ا

  .ولياألالضمانات، أو تغطية دخل أعلى) بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانية لألداة المالية منذ  إثباتھا 

التغيرات المھمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر االئتمانية ألداة مالية معينة أو ألدوات مالية مشابھة لھا    (ج)
  نفس العمر المتوقع. وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق للمخاطر االئتمانية، ولكنھا ال تقتصر على: 

  ) ھامش االئتمان.1(

  الئتمان للمقترض.) أسعار مقايضة التعثر في ا2(

  قل من تكلفته المستنفدة.أ) طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي 3(

  ) معلومات السوق اآلخرى المتعلقة بالمقترض، مثل التغيرات في سعر دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته.4(

  اني الخارجي ألداة مالية.التغير الفعلي أو المتوقع المھم في التصنيف االئتم    (د) 

التدني الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني للمقترض أو االنخفاض في النقاط السلوكية المسجلة التي    (ھـ)
تستخدم في تقويم المخاطر االئتمانية داخليا. وتكون التصنيفات االئتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة من 

  ھا أكثر عندما يتم ربطھا بالتصنيفات الخارجية أو تأييدھا بدراسات التعثر في السداد.الممكن االعتماد علي

ن تتسبب أ، أو في الظروف المالية أو االقتصادية التي يتوقع األعمالالتغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة في   (و) 
  فعلية أو متوقعة في معدالت البطالة.في تغير مھم في قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينه، مثل زيادة 

التغير الفعلي أو المتوقع المھم في النتائج التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص الفعلي أو المتوقع   (ز) 
أو ھوامش الربح، والزيادة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر التشغيلية، وقصور فعلي أو متوقع في  لإليرادات

ل، واالنخفاض الفعلي أو المتوقع في جودة األصل، والزيادة الفعلية أو المتوقعة في رفع رأس المال العام
أو الھيكل التنظيمي (مثل عدم  األعمالدارية أو التغير في نطاق الميزانية العمومية، والسيولة، والمشاكل اإل

  فاء بالتزامات دينه. ) التي ينتج عنھا تغير مھم في قدرة المقترض على الواألعمالاستمرار قطاع من 

  الزيادات المھمة في المخاطر االئتمانية على األدوات المالية اآلخرى لنفس المقترض.   (ح) 

التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المھم في البيئة التنظيمية، أو االقتصادية، أو التقنية للمقترض التي ينتج عنھا   (ط) 
مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض  ،بالتزامات دينه تغير مھم في قدرة المقترض على الوفاء

  المخصصة للبيع بسبب حدوث تحول في التقنية.     

ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات  جودةالتغيرات المھمة في قيمة الضمان الرھني المؤيد لاللتزام أو في   (ي) 
ي للمقترض ألداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خالف ذلك ن تقلص من الحافز االقتصادأاالئتمانية، التي يتوقع 

إذا تراجعت قيمة ضمان رھني بسبب تراجع أسعار  ،تؤثر في احتمال حدوث تعثر في السداد. على سبيل المثال
  كبر للتعثر في سداد رھوناتھم العقارية.أالمساكن، فإن المقترضين في بعض السلطات القانونية لديھم حافز 

حافز  م) لديھوالوالدينفرد) إذا كان المساھم (أو ال والديالضمان المقدم من مساھم (أو  جودةلتغير المھم في ا  (ك) 
  وقدرة مالية على منع التعثر في السداد من خالل ضخ رأس مال أو نقد.

تغير فعلي أو متوقع  م أو منشأة زميلة أخرى أواألمنشأة الالتغيرات المھمة، مثل تخفيضات في الدعم المالي من    (ل) 
ن تقلل الحافز االقتصادي للمقترض ألداء دفعات تعاقدية مجدولة. أالتي يتوقع وتعزيز ائتماني،  جودةمھم في 

فيما يتعلق بالحصص الُمصدرة في  ،خذ الوضع المالي للضامن و/أوأاالئتمان  جودةوتتضمن تعزيزات أو دعم 
قادرة على استيعاب الخسائر االئتمانية  ،صص تالية االستحقاقما إذا كان من المتوقع أن تكون الح ،قيتور

  المتوقعة (على سبيل المثال، الخسائر من القروض المتعلقة بالضمان).

 إلىتنازالت عن تعھدات أو  إلىالتغيرات المتوقعة في توثيق القرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي    (م) 
ضافية أو ضمانات أو إدفع الفائدة وزيادات في الفائدة وطلب ضمانات رھنية  عفاء منإتعديالت فيھا وفترات 
  طار التعاقدي لألداة.تغيرات أخرى في اإل

التغيرات المھمة في األداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في وضع الدفع من جانب  (ن) 
في العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي  المقترضين ضمن المجموعة (على سبيل المثال حدوث زيادة

ن أتدفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة في العدد المتوقع للمقترضين من خالل بطاقات االئتمان الذين يتوقع 
  دنى الشھرية).  ن يسددوا مبالغ الحد األأيتجاوزوا حدھم االئتماني أو الذين يتوقع 

المؤشرات المستجدة على  إلىأة في إدارة االئتمان فيما يتعلق باألداة المالية؛ أي المستند المنش منھجالتغييرات في  (س) 
كثر نشاطا أو أالتغيرات في المخاطر االئتمانية، وممارسة إدارة المنشأة للمخاطر االئتمانية المتوقع أن تصبح 

 معل المنشأة تحديدا دخُّ أو تَ  ،دقأخضاع األداة لمتابعة أو مراقبة إبما في ذلك  ،تركيزا على إدارة األداة
  المقترض. 
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-5-5بما في ذلك االفتراض الممكن دحضه كما تم توضيحة في الفقرة  ،المعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق   (ع) 
11     .  

ديد أن األداة في بعض الحاالت، قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير االحصائية المتاحة كافية لتح  5.5.18ب
. أي أنه، العمر مدى على المتوقعة االئتمانية لخسائرالمالية قد استوفت الضوابط إلثبات مخصص خسارة بمبلغ مساو ل

ال حاجة لتدفق المعلومات في نموذج احصائي أو عملية تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة في 
خذ في الحسبان معلومات أخرى، بما في لمالية. وفي حاالت أخرى، قد يلزم المنشأة األالمخاطر االئتمانية على األداة ا

ذلك المعلومات التي توفرھا النماذج االحصائية أو عمليات التصنيف االئتماني. وبدال من ذلك، تستطيع المنشأة االستناد 
التصنيف  آليةيتم الحصول عليھا من خالل  الكال النوعيين من المعلومات، أي العوامل النوعية التي  إلىفي تقويمھا 
تصنيف داخلية محددة في فترة التقرير، مع األخذ في الحسبان خصائص المخاطر االئتمانية عند اإلثبات  الداخلية، وفئة

  إذا كان كل من النوعين من المعلومات مناسبا. ،األولي

  مااالفتراض الممكن دحضه بتجاوز االستحقاق ألكثر من ثالثين يو

 المتوقعة االئتمانية الخسائرمؤشرا مطلقا على وجوب إثبات  5.5.11ال يُعد االفتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة    19- 5- 5
 العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر، ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة ينبغي عندھا إثبات العمر مدى على

     للمستقبل (بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي على مستوى المحفظة).       حتى عند استخدام معلومات تطلعية 

عندما يتوفر لھا معلومات معقولة  -فقط - يمكن للمنشأة دحض ھذا االفتراض. وبالرغم من ذلك، تستطيع القيام بذلك  5.5.20ب
ن ثالثين يوما، فإن ذلك ال يمثل زيادة ومؤيدة تبرھن على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقھا ألكثر م

دارة، ال أن من قبل اإل اً عندما يكون عدم الدفع سھو ،كبيرة في المخاطر االئتمانية على األداة المالية. على سبيل المثال
أو أن يكون لدى المنشأة اطالع على دليل تاريخي يبرھن على عدم وجود  ،يكون ناتجا عن صعوبات مالية للمقترض

ين زيادات كبيرة في مخاطر التعثر في السداد واألصول المالية التي تجاوزت دفعاتھا موعد استحقاقھا ألكثر من ربط ب
    يوما.  60تكون الدفعات قد تجاوزت استحقاقھا ألكثر من  عندما مثل ذلك الربطثالثين يوما ولكن ذلك الدليل ال يحدد 

 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرت الكبيرة في المخاطر االئتمانية وإثبات منشأة ضبط توقيت الزياداالال تستطيع  5.5.21ب
  على تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد. أو بناًء ذا مستوى ائتماني ھابطيعد األصل المالي أصالً مع متى  العمر

  األدوات المالية التي لھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير

، إذا كانت لألداة المالية مخاطر منخفضة 5.5.10تعد المخاطر االئتمانية على األداة المالية منخفضة ألغراض الفقرة  5.5.22ب
للتعثر في سدادھا، وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب وكان 

في األجل الطويل  األعمالالتغيرات العكسية في الظروف االقتصادية وظروف أن تقلل  ،ولكن ليس بالضرورة ،يحتمل
قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي. وال تعد األدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة 

ة المالية بدون ذلك الضمان بسبب قيمة الضمان الرھني وأن األدا - فقط –عندما تعد أن لھا مخاطر خسارة منخفضة 
الرھني ال تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. كما أن األدوات المالية ال تعد أن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن 
لھا مخاطر تعثر في السداد أقل من األدوات المالية اآلخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر االئتمانية للسلطة القانونية التي 

  لمنشأة في نطاقھا.  تعمل ا

لتحديد ما إذا كانت لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يمكن للمنشأة استخدام تصنيفاتھا االئتمانية الداخلية أو  5.5.23ب
منھجياتھا األخرى التي تتفق مع تعريف عالمي متفق عليه للمخاطر االئتمانية المنخفضة ويأخذ في الحسبان المخاطر 

قد تعد  التي ت المالية التي يتم تقويمھا. والتصنيف الخارجي لـ "رتبة االستثمار" ھو مثال على األداة الماليةونوع األدوا
بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة. وبالرغم من ذلك، ليس مطلوبا بأن تكون األدوات المالية مصنفة خارجيا لكي تعد 

أن تعد بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة من منظور مشارك  ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. وبالرغم من ذلك، ينبغي
  حكام وشروط األداة المالية.   أفي السوق يأخذ في الحسبان جميع 

نه كان قد تم عدھا بأن لھا مخاطر أمن أداة مالية لمجرد  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرال يتم إثبات  5.5.24ب
لتقرير السابقة وال تعد بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. وفي مثل ھذه ائتمانية منخفضة في فترة ا

وعليه ما إذا  األوليالحالة، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات 
  .5.5.3قا للفقرة وف العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائركان مطلوبا إثبات 

  التعديالت

إثبات  إلغاء إلىفي بعض الحاالت، يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي أو تعديلھا  5.5.25ب
يتبع إثبات األصل المالي الحالي وما  إلغاءاألصل المالي الحالي وفقا لھذا المعيار. عندما ينتج عن تعديل األصل المالي 

ً مالي ذلك من إثبات األصل المالي المعدل، فإن األصل المعدل يعد أصالً    " ألغراض ھذا المعيار.  اً "جديد ا
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لذلك األصل المالي عند تطبيق متطلبات الھبوط  األوليعليه، يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ اإلثبات  بناءً و 5.5.26ب
عني عادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى على األصل المالي المعدل. وھذا ي

. 5.5.3المبينة في الفقرة  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرحين استيفاء متطلبات إثبات  إلىشھرا 12
صل المالي األصلي، فقد يكون إثبات األ إلغاءوبالرغم من ذلك، في بعض الحاالت غير العادية وعقب تعديل ينتح عنه 

، وعليه، فإن األصل المالي ينبغي األوليعند إثباته  ذو مستوى ائتماني ھابطھناك دليل على أن األصل المالي المعدل 
في موقف يكون فيه  ،على سبيل المثال ،. وقد يحدث ھذاذو مستوى ائتماني ھابطإثباته على أنه أصل مالي ُمستحدث 

إثبات األصل المالي األصلي. وفي مثل ھذه الحالة، قد يكون من المحتمل  إلغاء إلىعثر قد أدى تعديل أساس ألصل مت
  . األوليعند اإلثبات  ذو مستوى ائتماني ھابطأن ينتج عن التعديل أصل مالي جديد 

لك تعديلھا، ولكن األصل إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو بخالف ذ 5.5.27ب
قل. ويجب على المنشأة تقويم ما أبأن له مخاطر ائتمانية  –تلقائيا -إثباته، فإن األصل المالي ال يعد  إلغاءالمالي لم يتم 

على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة  األوليإذا كان ھناك زيادة مھمة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات 
 للمستقبل تطلُّعيةمتاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. وتشمل تلك المعلومات التاريخية والمعلومات الالتي تكون 

دت أالتي تشمل المعلومات بشأن الظروف التي و ،وتقويم المخاطر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألصل المالي
لم تعد مستوفاة سجال  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية رالخسائالتعديل. وقد يشمل الدليل على أن ضوابط إثبات  إلى

أن يدلل -عادة –تاريخيا ألداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينھا، في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. ويلزم العميل 
على سبيل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد الخسائر االئتمانية قد انخفضت. 

بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد  - عادة -تم محوه يمكتملة ال الالمثال، فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات غير 
  عقب تعديل الشروط التعاقدية.  

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة

) على مدى النقدي العجزحتماله مرجح للخسائر االئتمانية (أي القيمة الحالية لكل الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي تقدير ا 5.5.28ب
ھو الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات  النقدي العجزالعمر المتوقع لألداة المالية. و

ة المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات، النقدية التي تتوقع المنشأة استالمھا. ونظرا ألن الخسائر االئتماني
ولكن في وقت الحق بعد أن يصبح -بالكامل  -ن يتم الدفع لھا أفإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع 

  واجب السداد بموجب للعقد.

  ق بين:لألصول المالية، فإن الخسارة االئتمانية ھي القيمة الحالية للفر  5.5.29ب

  ؛ وبينعقداللمنشأة بموجب لالتدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد     (أ) 

  التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليھا.  (ب) 

  الرتباطات القروض التي لم يتم سحبھا، فإن الخسارة االئتمانية ھي القيمة الحالية للفرق بين:  5.5.30ب

  ؛ وبيندفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمنشأة إذا كان حامل ارتباط القرض يقوم بسحب القرضالت     (أ)

  التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمھا إذا كان قد تم سحب القرض.  (ب) 

مع توقعاتھا بالسحوبات من  يجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض متفقا 5.5.31ب
شھرا  12، أي يجب أن تأخذ في الحسبان الجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سيتم سحبه خالل اارتباط القرض ھذ

شھرا، والجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي  12من تاريخ التقرير وذلك عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة عن 
.  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرالعمر المتوقع الرتباط القرض وذلك عند تقدير  سوف يتم سحبه على مدى

في حالة تعثر المدين في السداد وفقا لشروط األداة المالية  -فقط -لعقد الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات  5.5.32ب
ھو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل األداة مقابل الخسائر االئتمانية  النقدي عجزالعليه، فإن  بناءً والتي يتم ضمانھا. 

ً منھا أي مبالغ تتوقع المنشأة استالمھا من حامل األداة، وھو المدين أو أي طرف آخر. و ذ تم إالتي يتكبدھا مطروحا
مقابل  النقدي العجزتقديرات  لعقد ضمان مالي يكون متفقا مع النقدي العجزبشكل كامل، فإن تقدير –ضمان األصل 

  األصل الخاضع للضمان.   

ً مالي في تاريخ التقرير، ولكنه ليس أصالً  يعد على أنه ذو مستوى ائتماني ھابطلألصل المالي الذي   5.5.33ب ً ُمستحدث ا أو مشترى  ا
جمالي المبلغ إلفرق بين ، يجب على المنشأة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أنھا اذا مستوى ائتماني ھابط

الدفتري لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفائدة األصلي لألصل المالي. يتم إثبات 
  ي تعديل في الربح أو الخسارة على أنه ربح أو خسارة من الھبوط.أ

فقات النقدية المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة يجار المستحق فإن التدعند قياس مخصص الخسارة مقابل اإل 5.5.34ب
 16للمعيار الدولي للتقرير المالي يجار المستحق وفقا يجب أن تكون متفقة مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس اإل

  ".اإليجارعقود "
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متوقعة إذا كانت متفقة مع المبادئ الواردة في الفقرة يمكن للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر االئتمانية ال 5.5.35ب
. ومثال على الوسيلة العملية ھو حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين 5.5.17

لة بحسب ما التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص. وتستخدم المنشأة خبرتھا التاريخية في الخسائر االئتمانية (المعد
لتقدير الخسائر  التجاريين المدينين من التحصيل المستحقة المبالغ) من 5.5.52ب– 5.5.51ھو مناسب وفقا للفقرتين ب

من األصول المالية بحسب  العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرشھرا أو 12االئتمانية المتوقعة على مدى 
يام التي معدالت ثابتة للمخصص وھو ما يعتمد على عدد األ ،سبيل المثالعلى  ،المالئم. قد تحدد مصفوفة المخصص

في المائة إذا لم  1 ،متجاوزة الستحقاقھا (على سبيل المثال التجاريين المدينين من التحصيل المستحقة المبالغتكون فيھا 
في المائة إذا  3 ،ثين يومافي المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقھا بأقل من ثال 2 ،تكن متجاوزة لموعد استحقاقھا

في المائة إذا كان تجاوزت موعد  20 ،يوما 90قل من أتجاوزت موعد استحقاقھا بأكثر من ثالثين يوما ولكن 
يوما الخ). وتبعا لتنوع قاعدة عمالئھا، فإن المنشأة تستخدم المجموعات المناسبة إذا كانت  180–90استحقاقھا من 

لقطاعات العمالء المختلفة. ومن  -بشكل كبير –نماط خسارة مختلفة أاالئتمانية تظھر  خبرتھا التاريخية في الخسائر
أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامھا لتجميع األصول فئات المنطقة الجغرافية، ونوع المنتج، وتصنيف العميل، 

  زئة).    والضمان الرھني أو الضمان االئتماني التجاري ونوع العميل (مثل عميل جملة أو تج

  تعريف التعثر في السداد

يجب على بأنه  –بشكل كبير –عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت  5.5.9تتطلب الفقرة  5.5.36ب
  .  األوليالمنشأة أن تأخذ في الحسبان التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ تم اإلثبات 

ف التعثر في السداد ألغراض تحديد مخاطر حدوث تعثر في السداد، يجب على المنشأة تطبيق تعريف للتعثر عند تعري 5.5.37ب
ُ في السداد يكون متفق دارة الداخلية للمخاطر االئتمانية لألداة المالية ذات الصلة مع التعريف المستخدم ألغراض اإل ا

لشروط المالية) عندما يكون ذلك مناسبا. وبالرغم من ذلك، خذ المؤشرات النوعية في الحسبان (على سبيل المثال، اأو
ھناك افتراض يمكن دحضه بأن التعثر في السداد ال يحدث في وقت الحق بعد أن يصبح األصل المالي قد تجاوز موعد 

عثر في يوما ما لم تكن المنشأة لديھا معلومات معقولة ومؤيدة للتدليل على أن استخدام ضوابط للت 90استحقاقه بمدة 
على  -  باتساق-السداد بعد ھذه الفترة تعد أكثر مناسبة. ويجب تطبيق تعريف التعثر في السداد المستخدم لھذه األغراض 

 ألداة مالية معينة.   ةجميع األدوات المالية ما لم تُتاح معلومات تدلل على أن تعريفا آخر للتعثر في السداد يعد أكثر مناسب

  تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة  داھاالفترة التي يتم على م

قصى فترة تعاقدية تكون أقصى فترة يجب على مداھا تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي أ، فإن 5.5.19وفقا للفقرة  5.5.38ب
ترة قصى فأالمنشأة على مداھا معرضة للمخاطر االئتمانية. والرتباطات القروض وعقود الضمان المالي، فإن ھذه ھي 

  منشأة على مداھا لديھا التزام تعاقدي حالي بتقديم ائتمان.   التعاقدية تكون 

، فإن بعض األدوات المالية تنطوي على كل من قرض ومكون ارتباط لم يتم 5.5.20وبالرغم من ذلك، وفقا للفقرة  5.5.39ب
ذي لم يتم سحبه من تعرض المنشأة للخسائر االرتباط ال إلغاءسحبه وال تحد قدرة المنشأة التعاقدية على طلب السداد و

االئتمانية على فترة اإلشعار التعاقدية. على سبيل المثال، فإن التسھيالت االئتمانية الدوارة، مثل البطاقات االئتمانية، 
شعار تبلغ أقل فترة له يوم واحد. إوتسھيالت السحب على المكشوف، يمكن سحبھا تعاقديا من قبل المقرض بموجب 

-طول ويمكن أن يقوموا بسحب التسھيل أالرغم من ذلك، في الممارسة يستمر المقرضون في تقديم االئتمان لفترة وب
االئتمانية للمقترض، وھو ما قد يجعل من المتأخر كثيرا منع بعض أو جميع الخسائر  تزداد المخاطربعدما  -فقط 

الخصائص التالية نتيجة لطبيعة األداة المالية، والطريقة التي تدار ھذه األدوات المالية لھا عموما  إناالئتمانية المتوقعة. 
  بھا األداة المالية، وطبيعة المعلومات المتاحة حول الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية:

يل تعاقدية قصيرة (على سب إلغاءدوات المالية ليس لھا أجل أو ھيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لھا فترة (أ) أن األ
  المثال، يوما واحدا).

 إلغاءدارة اليومية العادية لألداة المالية ويمكن العقد ال يتم فرضھا في حالة اإل إلغاءأن القدرة التعاقدية على    (ب) 
  عندما تصبح المنشأة على علم بزيادة في المخاطر االئتمانية على مستوى التسھيل.   -فقط - العقد 

  ة تدار على أساس جماعي.أن األدوات المالي     (ج)  

ولكن تلك التي ال تستطيع المنشأة تقليل  ،عند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداھا لمخاطر ائتمانية 5.5.40ب
جراءات العادية إلدارة المخاطر االئتمانية، فإنه ينبغي على المنشأة األخذ الخسائر االئتمانية المتعلقة بھا من خالل اإل

  في الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة التاريخية بشأن:

  الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداھا للمخاطر االئتمانية على أدوات مالية مشابھة.      (أ) 

طول الفترة الزمنية لحاالت التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية مشابھة عقب زيادة    (ب) 
  ة في المخاطر االئتمانية.كبير

جراءات إدارة المخاطر االئتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذھا بمجرد أن تزداد المخاطر االئتمانية على األداة إ     (ج)
  الحدود التي لم يكن قد تم سحبھا. إزالةمثل تخفيض أو  ،المالية
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  النتيجة المرجحة باالحتماالت

تقدير لتصور أفضل حالة. وبدال من  أو حالة اسوأخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير لتصور الغرض من تقدير ال ليس 5.5.41ب
مكانية عدم حدوث أحدوث خسائر ائتمانية و إمكانية-دائما -ذلك، فإن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن يعكس 

  ارة ائتمانية. ھي عدم حدوث خس ترجيحا األكثر النتيجةخسائر ائتمانية حتى إذا كانت 

ً (أ) تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغ5.5.17تتطلب الفقرة  5.5.42ب غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده من  ا
خالل تقويم نطاق من النتائج المحتملة. وفي الممارسة، ال يلزم أن يكون ھذا تحليالً معقداً. وفي بعض الحاالت، يعد 

كاٍف، دون الحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة للتصورات. على سبيل المثال، فإن  -نسبيا -وضع نماذج بسيطة 
متوسط الخسائر االئتمانية لمجموعة كبيرة من األدوات المالية التي خصائص مخاطرھا مشتركة يمكن أن يكون تقديرا 

رات التي تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية معقوال لمبلغ احتماله مرجح. وفي حاالت أخرى، ربما يلزم تحديد التصوا
لنتائج معينة واالحتمال المقدر لھذه النتائج. وفي تلك الحاالت، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تعكس نتيجتين 

  .5.5.18وفقا للفقرة -على األقل -

تقدير مخاطر حدوث تعثر في السداد على األداة المالية ، يجب على المنشأة العمر مدى على المتوقعة االئتمانية لخسائرل 5.5.43ب
 على المتوقعة االئتمانية الخسائرشھرا ھي جزء من 12خالل عمرھا المتوقع. وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شھرا بعد تاريخ  12لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث تعثر في السداد على مدى  النقدي العجزوتعبر عن  العمر مدى
شھرا)، مرجحة باحتمال حدوث التعثر في  12قل من أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة المالية أالتقرير (أو فترة 

 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائرھي  ليستشھرا  12السداد. وعليه، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
ھي  ليستشھرا التالية و 12ة التي تتوقع أن يحدث تعثر في سدادھا خالل التي تتكبدھا المنشأة من األدوات المالي العمر
  .   شھراً  12المتوقع على مدى  النقدي العجز

  القيمة الزمنية للنقود

 ،أو تاريخ آخر دتاريخ التعثر المتوقع في السدا إلىوليس  ،لتقريراتاريخ  إلىيجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة  5.5.44ب
أو تقريب له. وإذا كان لألداة المالية معدل فائدة  األوليمعدل الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند اإلثبات  باستخدام

متغير، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمھا باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا للفقرة 
  .  5.4.5ب

، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمھا ذات المستوى االئتماني الھابطشتراه أو الُمستحدثة لألصول المالية الم 5.5.45ب
  .   األوليباستخدام معدل الفائدة الفعلية الُمعدل بالمخاطر االئتمانية الذي يتم تحديده عند اإلثبات 

باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم في  التحصيل ةمستحق اإليجار مبالغيجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من  5.5.46ب
  .16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا  التحصيل مستحقة اإليجار مبالغقياس 

والذي يتم تطبيقه  ،يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو تقريب له 5.5.47ب
نه لغرض تطبيق متطلبات الھبوط، فإن األصل المالي أمالي الناتج عن ارتباط القرض. وھذا بسبب عند إثبات األصل ال

الذي يتم إثباته عقب سحب على ارتباط قرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك االرتباط وليس معاملته على أنه 
مالي يجب قياسھا باألخذ في الحسبان المخاطر أداة مالية جديدة. ولذلك فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصل ال

  صبحت فيه المنشأة طرفا في االرتباط الذي ال رجعه فيه.    أة الرتباط القرض من التاريخ الذي األولياالئتمانية 

ائدة الفعلية الخسائر االئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من ارتباطات القروض التي ال يمكن تحديد معدل الف 5.5.48ب
لھا يجب أن يتم خصمھا بتطبيق معدل الخصم الذي يعكس التقويم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي 

خذ المخاطر في الحسبان من خالل تعديل معدل أ ،وبالقدر الذي يتم به ،تكون مرتبطة بالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا تم
  الذي يتم خصمه. لنقديا العجزالخصم بدال من تعديل 

  المعلومات المعقولة والمؤيدة

في تاريخ التقرير  -بشكل معقول -لغرض ھذا المعيار، فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة ھي تلك التي تكون متاحة  5.5.49ب
قعات الظروف بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما، بما في ذلك المعلومات بشأن األحداث السابقة، والظروف الحالية وتو

االقتصادية المستقبلية. وتعد المعلومات التي تكون متاحة ألغراض التقرير المالي أنھا متاحة بدون تكلفة أو جھد ال 
  مبرر لھما.     

بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر المتوقع لألداة المالية. وتعتمد درجة  ال تطالب المنشأة 5.5.50ب
فق التوقع، تنقص أمكانية توفر معلومات مفصلة. وكلما زاد إد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على االجتھا

مكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة االجتھاد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. وال يتطلب تقدير إ
تستطيع المنشأة  ،لمثل تلك الفترات. لفترات التي تقع في المستقبل البعيدل مفصالً  اً الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير

  استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة.    
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اخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة ال يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليھا األ 5.5.51ب
 ،ة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والتي تكون ذات صلة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعةوالمؤيدة التي تكون متاح

ثر الدفعات المقدمة المتوقعة. ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترض، أبما في ذلك 
روف في تاريخ التقرير. ويمكن للمنشأة والظروف االقتصادية العامة وتقويم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظ
ً استخدام مصادر عديدة للبيانات، والتي قد تكون داخلية (تحددھا المنشأة) و خارجية. وتشمل المصادر المحتملة  أيضا

للمعلومات الخبرة الداخلية التاريخية في الخسائر االئتمانية، والتصنيفات الداخلية، وخبرة المنشآت اآلخرى في الخسائر 
ئتمانية، والتصنيفات والتقارير واالحصاءات الخارجية. ويمكن للمنشآت التي ليس لديھا مصادر بيانات تحددھا اال

المنشأة، أو لھا مصادر غير كافية، استخدام خبرة مجموعة نظيرة في األداة المالية (أو مجموعات من األدوات المالية) 
  .     المقارنة لھا

ساسا مھما يتم بناًء عليه قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وبالرغم من ذلك، يجب أرضية أو أاريخية تعد المعلومات الت  5.5.52ب
 رصدھاعلى أساس البيانات الحالية الممكن  ،مثل الخبرة في الخسائر االئتمانية ،على المنشأة تعديل البيانات التاريخية

ليھا البيانات التاريخية، إالتي لم تؤثر على الفترة التي استندت لتعكس الظروف الحالية وتوقعاتھا للظروف المستقبلية 
زالة آثار تلك الظروف في الفترة التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية. وفي بعض وإل

لطبيعة المعلومات تبعا  ،فضل معلومات معقولة ومؤيدة ھي معلومات تاريخية غير معدلةأالحاالت، يمكن أن تكون 
. فيھا النظر يجري التيالتاريخية ومتى تم حسابھا، مقارنة بالظروف في تاريخ التقرير وخصائص األداة المالية 
مع  –من حيث االتجاه –وينبغي أن تعكس تقديرات التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة، وأن تكون متسقة 

سعار أمن فترة ألخرى (مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو  رصدھا التغيرات في البيانات ذات الصلة الممكن
 إلىسعار السلع، أو وضع السداد أو العوامل اآلخرى التي تدل على خسائر ائتمانية من األداة المالية أو أالعقارات، أو 

باستعراض  -بشكل منتظم  –التغيرات في مجموعة األدوات المالية وفي قوة ھذه التغيرات). ويجب على المنشأة القيام 
المنھجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقليص أي فروق بين التقديرات والخبرة الفعلية 

  في الخسائر االئتمانية.   

م تطبيق تلك المعلومات بشأن عند استخدام الخبرة التاريخية في الخسائر االئتمانية لتقدير الخسائر االئتمانية، من المھ   5.5.53
 رصدمعدالت الخسائر االئتمانية التاريخية على المجموعات التي يتم تعريفھا بطريقة تتفق مع المجموعات التي تم لھا 

معدالت الخسائر االئتمانية التاريخية. وتبعا لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمكن من ربط كل مجموعة من 
معلومات بشأن الخبرة السابقة في الخسائر االئتمانية في مجموعات من األصول المالية التي تكون األصول المالية بال

  التي تعكس الظروف الحالية.    رصدھا،خصائص مخاطرھا متشابھة وبالبيانات ذات الصلة الممكن 

ائر االئتماني  5.5.54ب ا للخس أة ذاتھ ات المنش ة توقع ة المتوقع ائر االئتماني س الخس د تعك ك، عن ن ذل الرغم م ذ أة. وب خ
د  بان عن ي الحس ا ف رر لھم د ال مب ة أو جھ دون تكلف ة ب ون متاح ي تك دة الت ة والمؤي ات المعقول ع المعلوم جمي

أة  ى المنش ب عل ة، يج ة المتوقع ائر االئتماني دير الخس ً تق ا ن األ أيض وق الممك ات الس بان معلوم ي الحس ذ ف خ
  ية معينة أو أدوات مالية مشابھة.بشأن الخسائر االئتمانية ألداة مال رصدھا

  الضمان الرھني

المتوقع يجب أن يعكس التدفقات النقدية المتوقعة  النقدي العجزألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن تقدير  5.5.55ب
بشكل - تم إثباتھا من الشروط التعاقدية والتي ال ي من الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية اآلخرى التي تُعد جزءً 

المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رھني يعكس مبلغ وتوقيت  النقدي العجزة. إن تقدير أمن قبل المنش -منفصل 
 ،التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان الرھني مطروحا منه تكاليف الحصول على الضمان الرھني وبيعه

لة (أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ في الحسبان احتمال بغض النظر عما إذا كانت المصادرة محتم
المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه). وتبعا لذلك، فإن أي تدفقات نقدية متوقعة من تحقيق الضمان الرھني بعد 

ول عليه نتيجة للمصادرة ال تاريخ االستحقاق التعاقدي للعقد يجب إدراجھا في ھذا التحليل. وأي ضمان رھني يتم الحص
يتم إثباته على أنه أصل منفصل عن األداة المالية المضمونة بضمان رھني ما لم يكن مستوفيا لضوابط اإلثبات ذات 

  الصلة ألصل والواردة في ھذا المعيار أو في المعايير اآلخرى.  

  )5.6إعادة تصنيف األصول المالية (القسم 

بأثر - تتطلب تطبيق إعادة التصنيف  5.6.1، فإن الفقرة 4.4.1بإعادة تصنيف أصول مالية وفقا للفقرة إذا قامت المنشأة    5.6.1ب
من تاريخ إعادة التصنيف. ويتطلب كل من صنف القياس بالتكلفة المستنفدة وصنف القياس بالقيمة العادلة  -مستقبلي 

ً -. ويتطلب كل من ھذين الصنفين األوليإلثبات من خالل الدخل الشامل اآلخر تحديد معدل الفائدة الفعلية عند ا  - أيضا
منشأة بإعادة تصنيف أصل مالي بين صنف القياس التطبيق متطلبات الھبوط بالطريقة نفسھا. وتبعا لذلك، فعندما تقوم 

  :، فإنبالتكلفة المستنفدة وصنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  الفائدة ال يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل الفائدة الفعلية. يرادإإثبات    (أ)   
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ال يتغير نظراً ألن كال صنفي القياس يطبقان نفس مدخل الھبوط. وبالرغم من   (ب) 
 إلىن خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة مبذلك، إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس 

صنف القياس بالتكلفة المستنفدة، فإنه يتم إثبات مخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري 
لألصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. وإذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة 

إثبات مخصص  إلغاءة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم صنف القياس بالقيمة العادل إلىالمستنفدة 
الخسارة (وعليه، ال يتم بعد ذلك إثباته على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري) ولكن بدال من ذلك يتم إثباته 

فصاح عنه من تاريخ إعادة ضمن الدخل الشامل اآلخر على أنه مبلغ مجمع الھبوط (بمبلغ مساو) ويتم اإل
  التصنيف.   

يراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر الھبوط من أصل مالي يتم قياسه إالمنشأة ليست مطالبة بإثبات فوبالرغم من ذلك،    5.6.2ب
بشكل منفصل. وتبعا لذلك، فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ة من خالل الربح أو الخسارة، فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة العادلة صنف القياس بالقيمة العادل
على األصل المالي من تاريخ إعادة  5.5ذلك، وألغراض تطبيق القسم  إلىضافة إ. التصنيفلألصل في تاريخ إعادة 

  .األوليالتصنيف، فإن تاريخ إعادة التصنيف يعامل على أنه تاريخ اإلثبات 

  )5.7المكاسب والخسائر (القسم 

للمنشأة القيام باختيار ال رجعه فيه بعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية  5.7.5تسمح الفقرة   5.7.1ب
(أي لكل سھم  على حدةأداة  كل غير محتفظ بھا للمتاجرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم ھذا االختيار على أساس

الربح أو الخسارة.  إلىتحويل المبلغ الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر -الحقا - ). وال يجوز أن يتم على حدة
حقوق الملكية. ويتم إثبات توزيعات األرباح  داخلوبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة المجمعة 

بشكل واضح –رباح تمثل ما لم تكن توزيعات األ 5.7.6ة وفقا للفقرة على مثل ھذه االستثمارات ضمن الربح أو الخسار
  لجزء من تكلفة االستثمار. استرداداً  -

أ تتطلب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 4.1.2، فإن الفقرة 4.1.5أ   ما لم تنطبق الفقرة 5.7.1ب
عبارة عن دفعات من المبلغ األصلي والفائدة - فقط - الي تنشئ تدفقات نقدية ھي إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل الم

عمال يحقق ھدفه من خالل تحصيل التدفقات أعلى المبلغ األصلي القائم وكان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج 
لخسارة كما لو كان األصل النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. يثبت صنف القياس ھذا المعلومات ضمن الربح أو ا

ن األصل المالي يتم قياسه في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. أفي حين  ،المالي يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة
يتم إثباتھا  ،5.7.11-5.7.10بخالف تلك التي يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة وفقا للفقرات  ،المكاسب والخسائر
–إثبات ھذه األصول المالية، فإن المكاسب أو الخسائر المجمعة التي تم إثباتھا  إلغاءاآلخر. وعند  ضمن الدخل الشامل

 ً الربح أو الخسارة التي كان سيتم  ذلكر ظھِ الربح أو الخسارة. ويُ  إلىضمن الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفھا  - سابقا
  و كان قد تم قياس األصل المالي بالتكلفة المستنفدة.اإلثبات فيما ل إلغاءإثباتھا ضمن الربح أو الخسارة عند 

على األصول المالية وااللتزامات المالية التي ھي بنود نقدية وفقا لمعيار  21تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي    5.7.2ب
ب وخسائر صرف إثبات أي مكاس 21جنبية. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي أوالُمقومة بعملة  21المحاسبة الدولي 

العمالت األجنبية على أصول نقدية والتزامات نقدية ضمن الربح أو الخسارة. ويستثنى من ذلك البند النقدي الموسوم 
) أو 6.5.13الفقرة  أنظر)، أو تحوط لصافي استثمار (6.5.11الفقرة  أنظرعلى أنه أداة تحوط في تحوط تدفق نقدي (

ة اختارت المنشأة عرض التغيرات في قيمتھا العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر تحوط القيمة عادلة ألداة حقوق ملكي
   ).6.5.8الفقرة  أنظر( 5.7.5وفقا للفقرة 

  

، فإن األصل المالي الذي 21أ  لغرض إثبات مكاسب وخسائر صرف العمالت االجنبية بموجب معيار المحاسبة الدولي 5.7.2ب
عليه، فإن  أ يعامل على أنه بند نقدي. وبناءً 4.1.2لدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل ا

مثل ھذا األصل المالي يعامل على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة بالعملة األجنبية. يتم إثبات فروق الصرف على 
  .5.7.10لغ الدفتري فيتم إثباتھا وفقا للفقرة ما التغيرات اآلخرى في المبأ ،التكلفة المستنفدة ضمن الربح أو الخسارة

للمنشأة القيام باختيار ال رجعه فيه بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمارات معينة في  5.7.5تسمح الفقرة   5.7.3ب
فإن المكسب أو  أدوات حقوق ملكية ضمن الدخل الشامل اآلخر. ومثل ھذا االستثمار ال يعد بندا نقديا. وبناء عليه،

  صلة. يجنبية ذأيشمل أي مكون صرف عملة  5.7.5الخسارة الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 

إذا كانت ھناك عالقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي غير مشتق، فإن التغيرات في مكون العملة    5.7.4ب
  يتم عرضھا ضمن الربح أو الخسارة.داتين الماليتين جنبية لتلك األاأل
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  االلتزامات الموسومة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عندما تسم المنشأة التزاما ماليا على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فيجب عليھا تحديد ما إذا كان    5.7.5ب
محاسبي في الربح  تماثل عدملاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر ستحدث عرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية 

المحاسبي أو يتضخم إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر  تماثلال عدمأو الخسارة، أو ستضخمه. ويحدث 
م عرض تلك كبر في الربح أو الخسارة مما لو تأ تماثل عدم إلىاالئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر سيؤدي 

  المبالغ ضمن الربح أو الخسارة.  

ولتحديد ذلك، يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية    5.7.6ب
العادلة من خالل  لاللتزام ضمن الربح أو الخسارة من خالل تغير في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى يتم قياسھا بالقيمة

عالقة اقتصادية بين خصائص االلتزام وخصائص األداة المالية  إلىالربح أو الخسارة. ومثل ھذا التوقع يجب أن يستند 
  اآلخرى.

وال يعاد تقويمه. ولألغراض العملية، فال يلزم المنشأة الدخول في جميع األصول  األولييتم ذلك التحديد عند اإلثبات    5.7.7ب
محاسبي في الوقت نفسه تحديدا. ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من  تماثل عدمتزامات التي ينشأ عنھا واالل

لتحديد ما إذا كان عرض آثار  - متسقبشكل -المتوقع حدوث أي معامالت متبقية. ويجب على المنشأة تطبيق منھجيتھا 
محاسبي في الربح أو الخسارة  تماثل عدمل اآلخر سيحدث التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشام

أو سيضخمه. وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة استخدام منھجيات مختلفة عندما يكون ھناك عالقات اقتصادية مختلفة 
بين خصائص االلتزامات الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وخصائص األدوات المالية 

يضاحات المرفقة فصاحات نوعية ضمن اإلإمن المنشأة تقديم  7اآلخرى. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 
  بالقوائم المالية بشأن منھجيتھا في القيام بھذا التحديد.    

عادلة (بما في ذلك آثار ھذا أو تضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات في القيمة ال تماثلال عدمإذا حدث مثل    5.7.8ب
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام) ضمن الربح أو الخسارة. وإذا لم يحدث مثل عدم التماثل ھذا أو يتضخم، فإن 

  المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر.

تم     5.7.9ب وز أن ي ا -ال يج ر -الحق امل اآلخ دخل الش من ال ھا ض تم عرض ي ي الغ الت ل المب ىتحوي ارة.  إل ربح أو الخس ال
  حقوق الملكية. داخلوبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة الُمتجمع

يرات في المخاطر محاسبي في الربح أو الخسارة إذا تم عرض آثار التغ تماثل عدميبين المثال التالي حالة يحدث فيھا   5.7.10ب
العمالء ويمول تلك القروض من  إلىاالئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر. يقدم بنك رھن عقاري قروضا 

خالل بيع سندات لھا خصائص مماثلة (مثل المبلغ القائم، ووضع السداد، واألجل والعملة) في السوق. تسمح الشروط 
بسداد قرضه مقدما (أي الوفاء بالتزامه تجاه البنك) من خالل شراء السند التعاقدية للقرض لعميل الرھن العقاري 

االئتمانية للسند نتيجة  الجودةبنك الرھن العقاري. فإذا تردت  إلىالمقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند 
الرھن العقاري تنخفض)، فإن القيمة (وعليه، فإن القيمة العادلة اللتزام بنك  ،لذلك الحق التعاقدي في السداد مقدما

ً - العادلة لألصل الممثل لقرض بنك الرھن العقاري تنخفض  . يعكس التغير في القيمة العادلة لألصل حق عميل أيضا
والتي الرھن التعاقدي في سداد قرض الرھن العقاري مقدما من خالل شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة (

بنك الرھن العقاري. لذلك، فإن آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية  إلىل) وتسليم السند ، في ھذا المثاانخفضت
لاللتزام (السند) تتم المقاصة بينھا ضمن الربح أو الخسارة من خالل تغير مقابل في القيمة العادلة ألصل مالي 

عرضھا ضمن الدخل الشامل اآلخر، فسيكون  (القرض). ولو كانت آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام قد تم
محاسبي في الربح أو الخسارة. لذلك، فإن بنك الرھن العقاري مطالب بعرض جميع التغيرات في  تماثل عدمھناك 

  القيمة العادلة لاللتزام (بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام) ضمن الربح أو الخسارة.

، ھناك ربط تعاقدي بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام والتغيرات 5.7.10ثال الوارد في الفقرة بفي الم 5.7.11ب
في القيمة العادلة لألصل المالي (أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل الرھن العقاري في سداد القرض مقدما من خالل شراء 

ً - الرھن العقاري). وبالرغم من ذلك، قد يحدث بنك  إلىالسند بالقيمة العادلة وتسليم السند  عدم تماثل محاسبي في - أيضا
  غياب الربط التعاقدي.

بسبب طريقة  - فقط - المحاسبي  تماثلال عدم، ال يحدث 5.7.8و 5.7.7ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  5.7.12ب
محاسبي في الربح  تماثل عدملمخاطر االئتمانية لاللتزام. ينشأ القياس التي تستخدمھا المنشأة لتحديد آثار التغيرات في ا

عندما يكون من المتوقع المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية (كما تم تعريفھا في  - فقط -أو الخسارة 
-ا عدم التماثل الذي ينشأ ) لاللتزام والتغيرات في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى. أم7المعيار الدولي للتقرير المالي 

كنتيجة لطريقة القياس (أي بسبب أن المنشأة ال تعزل التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام عن بعض  -فقط 
. على سبيل 5.7.8و 5.7.7التغيرات اآلخرى في قيمته العادلة) فال يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 

لتغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام عن التغيرات في مخاطر السيولة. وإذا عرضت المثال، قد ال تعزل المنشأة ا
المنشأة األثر المجمع لكال العاملين ضمن الدخل الشامل اآلخر، فقد يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في مخاطر 

عرض التغير االجمالي في القيمة العادلة  السيولة قد يتم تضمينھا في قياس القيمة العادلة لألصول المالية للمنشأة ويتم
لتلك األصول ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك، فإن سبب مثل عدم التماثل ھذا ھو عدم دقة القياس، وليس 

, ولذلك، فإنه ال يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 5.7.6عالقة المقاصة الموضحة في الفقرة ب
  .    5.7.8و5.7.7
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  )5.7.8و 5.7.7 الفقرتيننى "المخاطر االئتمانية"(مع

المخاطر االئتمانية على أنھا "مخاطر أن يتسبب أحد طرفي أداة مالية في  7يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي   5.7.13ب
مخاطر فشل (أ) ب5.7.7خسارة مالية للطرف اآلخر عن طريق عدم الوفاء بالتزامه". ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة 

للُمصدر. على سبيل المثال، إذا  االئتمانية الجدارةالُمصدر في تنفيذ ذلك االلتزام المحدد. وال يتعلق بالضرورة ب
 نبخالف ذلك يكونا واللذينمنشأة التزاما مضمونا بضمان رھني والتزاما غير مضمون بضمان رھني، الصدرت أ

صدرتھما نفس المنشأة. وتكون أين، حتى ولو كانت قد تمختلف نكوناتتزامين متماثلين، فإن المخاطر االئتمانية لھذين االل
المخاطر االئتمانية على االلتزام المضمون بضمان رھني أقل من المخاطر االئتمانية لاللتزام غير المضمون بضمان 

  رھني. وقد تكون المخاطر االئتمانية لاللتزام المضمون بضمان رھني قريبة من صفر.

(أ)، فإن المخاطر االئتمانية تختلف عن مخاطر األداء المرتبطة 5.7.7 ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة 5.7.14ب
مخاطر األداء المرتبطة باألصل ال تتعلق بمخاطر فشل المنشأة في الوفاء بالتزام معين ولكنھا، بدال من ذلك، فباألصل. 

  طالق).صول ضعيفا (أو أن ال يكون ھناك أداء على األموعة من األتتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل واحد أو مج

  مثلة على مخاطر األداء المرتبطة باألصل:أفيما يلي  5.7.15ب

للمستثمرين على أساس  -بموجب العقد –يتم بموجبه تحديد المبلغ واجب السداد  بالوحدة الربط ميزةالتزام ب      (أ) 
تلك على القيمة العادلة لاللتزام ھو مخاطر أداء مرتبطة  بالوحدة لربطا ميزةأداء أصول محددة. إن أثر 

  باألصل، وليس مخاطر ائتمانية.

ً –ر من قبل منشأة ُمھيكلة بالخصائص التالية. المنشأة منفصلة التزام ُمصدَ   (ب)   وعليه فإن األصول في  -نظاميا
ة االفالس. وال تدخل المنشأة في معامالت المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين فيھا، حتى في حال

فقط -أخرى وال يمكن اتخاذ تصرف في األصول افتراضيا. تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين في المنشأة 
–إذا كانت األصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه، فإن التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام تعكس  -

في القيمة العادلة لألصول. إن أثر أداء األصول على القيمة العادلة لاللتزام ھو  التغيرات - بشكل رئيس 
  مخاطر أداء مرتبط باألصل، وليس مخاطر ائتمانية.

  تحديد آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية

في القيمة العادلة لاللتزام (أ)، يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير 5.7.7لب الوارد في الفقرة تطألغراض تطبيق الم 5.7.16ب
  ما:إإلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام  َعْزوه يمكن الذيالمالي 

التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنھا  إلى َعْزوه يمكنال  الذيعلى أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة      (أ) 
  )؛ أو5.7.18وب 5.7.17الفقرتين ب أنظرمخاطر السوق (

 يمكن الذيباستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنھا تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام     (ب) 
  التغيرات في المخاطر االئتمانية.   إلى َعْزوه

وسعر أداة ألمرجعي، التغيرات في معدل الفائدة ا ،التي تنشأ عنھا مخاطر سوق ،تشمل التغيرات في ظروف السوق 5.7.17ب
  أو مؤشر قياسي عام لالسعار أو للمعدالت. ،جنبيةأوسعر صرف عملة أوسعر سلعة، أمالية لمنشأة أخرى، 

 رصدهإذا كانت التغيرات المھمة الوحيدة في ظروف السوق ذات الصلة بااللتزام ھي التغيرات في معدل فائدة تم  5.7.18ب
  (أ) يمكن تقديره كما يلي: 5.7.16د في الفقرة ب(المؤشر المرجعي)، فإن المبلغ الوار

أوال، تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي لاللتزام في بداية الفترة باستخدام القيمة العادلة لاللتزام والتدفقات      (أ) 
ي) في (المؤشر المرجع رصدهالنقدية التعاقدية لاللتزام في بداية الفترة. وتقوم بطرح معدل الفائدة الذي تم 

  مرتبط باألداة.المكون لمعدل العائد الداخلي  إلىبداية الفترة من معدل العائد ھذا، للوصول 

بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بااللتزام باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية     (ب) 
(المؤشر المرجعي )  رصده) معدل الفائدة الذي تم 1( لاللتزام في نھاية الفترة ومعدل خصم مساو لمجموع

  ) المكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط باألداة كما تم تحديده في البند (أ).2في نھاية الفترة و(

الفرق بين القيمة العادلة لاللتزام في نھاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده في البند (ب) ھو التغير في القيمة     (ج) 
(المؤشر المرجعي). وھذا ھو المبلغ  رصدهالتغيرات في معدل الفائدة الذي تم  إلىالعادلة الذي ال يمكن عزوه 

  (أ). 5.7.7الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 
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ل بخالف التغيرات في ن التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامأ 5.7.18يفترض المثال الوارد في الفقرة ب 5.7.19ب
(المؤشر المرجعي) ليست مھمة. وھذه الطريقة  رصدهالمخاطر االئتمانية لألداة أو التغيرات في معدل الفائدة الذي تم 

غير مناسبة إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل أخرى مھمة. وفي تلك الحاالت، فإن المنشأة 
الفقرة  أنظربشكل أكثر صدقا (- يلة تقيس آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام مطالبة باستخدام طريقة بد

(ب)). على سبيل المثال، إذا كانت األداة الواردة في المثال تنطوي على مشتقة مدمجة، فإن التغير في القيمة 5.7.16ب
ه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد المبلغ المطلوب عرض

  (أ).5.7.7

كما ھو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس التي تتبعھا المنشأة عند تحديد الجزء من التغير في  5.7.20ب
دام المدخالت الممكن التغير في مخاطره االئتمانية يجب أن تعظم من أستخ إلىالقيمة العادلة لاللتزام الذي يمكن عزوه 

  .رصدھاوأن تدني من استخدام المدخالت غير الممكن  رصدھا

  
  )6المحاسبة عن التحوط (الفصل 

   
  )6.2أدوات التحوط (القسم 

  
  األدوات المؤھلة

ات ال يمكن وسمھا على أنھا أدو ،بشكل منفصل-ولكن ال تتم المحاسبة عنھا  ،المشتقات الُمدمجة في عقود مختلطة   6.2.1ب
  تحوط منفصلة.

أدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتھا ال تعد أصوال مالية أو التزامات مالية للمنشأة ولذا ال يمكن وسمھا على أنھا أدوات    6.2.2ب
  تحوط.

يار جنبية، فإن مكون مخاطر العملة االجنبية ألداة مالية غير مشتقة يتم تحديده وفقا لمعلتحوطات مخاطر العمالت األ   6.2.3ب
  .21المحاسبة الدولي 

  الخيارات المكتوبة

ال يحصر ھذا المعيار الحاالت التي يمكن فيھا وسم مشتقة يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على    6.2.4ب
م وسمه على أنه باستثناء بعض الخيارات المكتوبة. وال يتأھل خيار مكتوب على أنه أداة تحوط ما لم يت ،أنھا أداة تحوط

بما في ذلك الُمدمج في أداة مالية أخرى (على سبيل المثال، خيار شراء مكتوب يستخدم لتحوط  ،مقاصة لخيار ُمشترى
  التزام قابل لالستدعاء).  

  وسم أدوات التحوط

ً مالي عندما تسم المنشأة أصالً  ،جنبيةللتحوطات بخالف تحوطات مخاطر العمالت األ    6.2.5ب ً شتق أو التزامغير م ا ً مالي ا ر  ا غي
ا  ،مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أنه أداة تحوط ر  -فقط -يمكنھ ة غي وسم األداة المالي

  المشتقة في مجملھا أو جزء منھا.

ن يكون ھناك وسم محدد ألداة يمكن وسم أداة تحوط واحدة على أنھا أداة تحوط ألكثر من نوع من المخاطر، شريطة أ   6.2.6ب
التحوط ولمراكز المخاطر المختلفة على أنھا بنود ُمتحوط لھا. ويمكن أن تكون تلك البنود الُمتحوط لھا في عالقات 

  تحوط مختلفة.

   )6.3البنود الُمتحوط لھا (القسم 
  

  البنود المؤھلة

باستثناء مخاطر  ،عمال، أداة ُمتحوط لھاأل، ضمن عملية تجميع ال يمكن أن يكون االرتباط الملزم باالستحواذ على أعما   6.3.1ب
ال يمكن تعيينھا وقياسھا بشكل محدد. تُعد تلك  التحوط لھانظراً ألن المخاطر اآلخرى التي يتم  ،العمالت االجنبية

  المخاطر اآلخرى مخاطر أعمال عامة.

د ُمتحوط له في تحوط قيمة عادلة. وھذا نظراً ألن طريقة حقوق ال يمكن أن يكون االستثمار بطريقة حقوق الملكية بن   6.3.2ب
الملكية تثبت ضمن الربح أو الخسارة نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة األعمال المستثمر فيھا، وليس من 

حدة بند ُمتحوط له ال يمكن أن يكون االستثمار في منشأة تابعة مو ،التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار. ولسبب مشابه
في تحوط قيمة عادلة. وھذا نظراً ألن التوحيد يثبت ربح أو خسارة المنشأة التابعة، وليست التغيرات في القيمة العادلة 

جنبية نظراً ألنه تحوط من التعرض أضمن الربح أو الخسارة. ويختلف التحوط لصافي استثمار في عملية  لالستثمار،
  حوط قيمة عادلة من التغير في قيمة االستثمار.للعمالت األجنبية، وليس ت
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ً للمنشأة بوسم التعرضات المجمعة، التي تُعد تجميع 6.3.4تسمح الفقرة    6.3.3ب لتعرض ومشتقة، على أنھا بنود ُمتحوط لھا.  ا
ا ومشتقة بحيث وعند وسم مثل ھذا البند الُمتحوط له، تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كان التعرض الُمجمع يجمع بين تعرض

ينشئ تعرضا ُمجمعا مختلفا يدار على أنه تعرض واحد لمخاطر معينة. وفي تلك الحالة، يمكن للمنشأة وسم البند 
  الُمتحوط له على أساس التعرض الُمجمع. على سبيل المثال:

شھرا مقابل  15مدة ن تتم خالل أيمكن للمنشأة تحوط كمية معينة من مشتريات البن التي يحتمل بدرجة كبيرة   (أ)  
شھرا للبن. يمكن أن ينظر إلى  15مريكي) باستخدام عقد آجل لمدة مخاطر السعر (على أساس الدوالر األ

لدوالر با على أنھما تعرض مبلغ ثابت - مجتمعين -مشتريات البن المحتملة بدرجة كبيرة والعقد اآلجل للبن 
ك ألغراض إدارة المخاطر (أي مثل أي تدفق نقدي خارج لمخاطر العملة األجنبية وذل شھرا 15 لمدةاالمريكي 

  شھرا). 15مريكي لمدة لمبلغ ثابت بالدوالر األ

 10جنبية لألجل الكامل لدين ُمقوم بعملة أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة يمكن للمنشأة تحوط مخاطر العملة األ  (ب)
 إلىألجل من قصير  -فقط - ي عملتھا الوظيفية سنوات. وبالرغم من ذلك، تتطلب المنشأة تعرضا لمعدل ثابت ف

جل المتبقي حتى االستحقاق. في عملتھا الوظيفية لأل المعوممتوسط (على سبيل المثال سنتان) وتعرضا للمعدل 
 تثبتوفي نھاية كل من فترة السنتين (أي على أساس أصل مبلغ الدين شامال التكاليف لسنتين) فإن المنشأة 

معدالت الفائدة). في  تثبيتدة للسنتين التاليتين (إذا كانت الفائدة عند مستوى تريد المنشأة التعرض لمعدل الفائ
لعشر سنوات للعملة تقايض  معوممثل ھذه الحالة، يمكن للمنشأة الدخول في مقايضة معدل فائدة ثابت بمعدل 

مقايضة معدل ب يتم تغطية ذلكوجنبية بمعدل فائدة ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير. الدين بالعملة األ
ً تقايض دين - على أساس العملة الوظيفية- والتي فائدة لسنتين متغير المعدل بدين ثابت المعدل. وفي الواقع، فإن  ا
ليھما إلعشر سنوات مجتمعين ينظر  معومجنبية بمعدل ثابت ومقايضة معدل الفائدة الثابت بمعدل أالدين بعملة 

  نھما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات.      أألغراض إدارة المخاطر على 

عند وسم البند الُمتحوط له على أساس التعرض المجمع، يجب على المنشأة األخذ في الحسبان األثر الُمجمع للبنود التي   6.3.4ب
ن ذلك، يتم االستمرار في تشكل التعرض المجمع لغرض تقويم فعالية التحوط وقياس عدم فعالية التحوط. وبالرغم م

  بشكل منفصل. وھذا يعني، على سبيل المثال:- المحاسبة عن البنود التي تشكل التعرض المجمع 

ن المشتقات التي ھي جزء من التعرض المجمع يتم إثباتھا على أنھا أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسھا أ  (أ) 
  بالقيمة العادلة.

تم بھا إدراج مشتقة على أنھا يبين البنود التي تشكل التعرض المجمع، فإن الطريقة التي إذا تم وسم عالقة تحوط   (ب) 
جزء من التعرض المجمع يجب أن تكون متفقة مع وسم تلك المشتقة على أنھا أداة تحوط على مستوى التعرض 

نھا أداة التحوط لعالقة منشأة العنصر اآلجل من مشتقة من وسمھا على أالالمجمع. على سبيل المثال، إذا استثنت 
ً -فيجب عليھا  ،التحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع استثناء العنصر اآلجل عند إدراج تلك -  أيضا

المشتقة على أنھا بند ُمتحوط له كجزء من التعرض المجمع. وبخالف ذلك، فإن التعرض الُمجمع يجب أن 
  ما في مجملھا أو جزء منھا.إ ،يتضمن مشتقة

أن مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة محتملة بشكل كبير فيما بين المجموعة قد تتأھل، في  6.3.6تبين الفقرة    6.3.5ب
القوائم المالية الموحدة، على أنھا بند ُمتحوط له في تحوط تدفق نقدي، شريطة أن تكون المعاملة ُمقومة بعملة أجنبية 

خلة في تلك المعاملة وان تؤثر مخاطر العملة األجنبية على الربح أو الخسارة بخالف العملة الوظيفية للمنشأة الدا
م، أو منشأة تابعة، أو منشأة زميلة، أو ترتيب مشترك أو األمنشأة الالموحد. ولھذا الغرض فإن المنشأة يمكن أن تكون 

ى الربح أو الخسارة الموحد، فإن فرع. وإذا لم تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة عل
المعاملة فيما بين المجموعة ال تتأھل على أنھا بند ُمتحوط له. وعادة ما تكون ھذه ھي الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم 

ما لم تكن ھناك معاملة خارجية ذات  ،االمتياز، أو دفعات الفائدة، أو المصاريف االدارية بين أعضاء نفس المجموعة
جنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على الربح أو الخسارة لرغم من ذلك، عندما تؤثر مخاطر العملة األصلة. وبا

الموحد، فإن المعاملة فيما بين المجموعة يمكن أن تتأھل على أنھا بند ُمتحوط له. مثال على ذلك، مبيعات أو مشتريات 
طرف خارجي عن المجموعة.  إلىھناك بيع للمخزون مستقبال  عضاء نفس المجموعة إذا كانأالمخزون المتوقعة بين 

ً وبالمثل، فإن بيع ً متوقع ا فيما بين المجموعة الالت ومعدات من المنشأة في المجموعة التي قامت يتصنيعھا لمنشأة في  ا
على  ،دث ھذان يحأالمجموعة ستستخدم اآلالت والمعدات في عملياتھا قد يؤثر على الربح أو الخسارة الموحد. ويمكن 

 - بشكل أولي –ألن اآلالت والمعدات سيتم استھالكھا من قبل المنشأة المشترية وأن المبلغ الذي سيتم إثباته  المثال،سبيل 
بعملة بخالف العملة الوظيفية  المجموعة ُمقومةلآلالت والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما بين منشآت 

  للمنشأة المشترية.   

إذا كان تحوط معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأھل للمحاسبة عن التحوط، فإن أي مكسب أو خسارة يتم إثباته    6.3.6ب
. والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خاللھا مخاطر 6.5.11ضمن، أو حذفه، من الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 

  على الربح أو الخسارة ھي عندما تؤثر على الربح أو الخسارة الموحد. العملة األجنبية للمعاملة الُمتحوط لھا

  وسم البنود الُمتحوط لھا

بعض مخاطر البند الذي ھو -فقط -ن ھو بند ُمتحوط له يكون أقل من البند بكامله. وتبعا لذلك، فإن المكون يعكس المكوِّ    6.3.7ب
  المثال، عند وسم جزء من البند). حد ما (على سبيل إلىجزء منه أو يعكس فقط المخاطر 
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  مكونات المخاطر

ً لبند مالي أو غير مالي يمكن  مخاطرال حتى يكون مؤھال للوسم على أنه بند ُمتحوط له، يجب أن يكون مكون   6.3.8ب مكونا
د والتي يمكن ن يكون من الممكن قياس التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبنأبشكل منفصل، و-تحديده 
  بطريقة يمكن االعتماد عليھا. –التغيرات في مكون المخاطر  إلىعزوھا 

عند تحديد ما ھي مكونات المخاطر التي تتأھل للوسم على أنھا بند ُمتحوط له، تقوم المنشأة بتقويم مثل مكونات المخاطر   6.3.9ب
تي يحدث فيھا نشاط التحوط. ويتطلب مثل ھذا تلك ضمن سياق ھيكل السوق المحددة التي تتعلق بھا المخاطر وال

  التحديد تقويما للحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق.  

عند وسم مكونات المخاطر على أنھا بنود ُمتحوط لھا، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات  6.3.10ب
العقد (مكونات المخاطر المحددة تعاقديا) أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أو  في-بشكل صريح –المخاطر 

منه (مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا). ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير  التدفقات النقدية لبند تشكل جزءً 
المكون  –بشكل صريح –أو العقود التي ال تحدد المحددة تعاقديا ببنود ليست عقدا (على سبيل المثال، معامالت التوقع) 

أسس مختلفة).  إلى(على سبيل المثال، أرتباط ملزم ينطوي على سعر واحد فقط بدال من طريقة الحتساب السعر تحيل 
  على سبيل المثال:

ساب محددة تعاقديا المنشأة أ لديھا عقد طويل األجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام طريقة أحت   (أ) 
جور النقل). أسلع وعوامل أخرى (على سبيل المثال، زيت الغاز، وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل  إلىتحيل 

حكام أتقوم المنشأة أ بتحوط مكون زيت الغاز في عقد التوريد ذلك باستخدام عقد زيت غاز آجل. ونظراً ألن 
عد مكون مخاطر محدد تعاقديا. وعليه، وبسبب طريقة وشروط عقد التوريد تحدد مكون زيت الغاز فإنه يُ 

بشكل منفصل. وفي نفس - أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن تحديده  إلىاحتساب السعر، فإن المنشأة أ تخلص 
أن التعرض لسعر زيت الغاز  إلىالوقت، ھناك سوق للعقود اآلجلة لزيت الغاز. وعليه، فإن المنشأة أ تخلص 

قة يمكن االعتماد عليھا. وتبعا لذلك، فإن التعرض لسعر زيت الغاز في عقد التوريد يٌعد بطري–يمكن قياسه 
  مكون مخاطر مؤھل للوسم على أنه بند ُمتحوط له.  

شھرا قبل تسليم  15نتاجھا. يبدأ التحوط حتى إتوقع  إلىط المنشأة ب مشترياتھا المستقبلية من البن استناداً حوِّ تُ  (ب)  
شراء المتوقع. تزيد المنشأة ب الحجم الُمتحوط له مع مرور الوقت (مع اقتراب تاريخ التسليم). جزء من حجم ال

  تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفين من العقود إلدارة مخاطر سعر البن:

  سواق المال. أعقود بن مستقبلية يتم تداولھا في   )  1(

موقع تصنيع محدد. وتسعر ھذه العقود طن البن  ىإلعقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمھا    )2(
سواق المال زائدا فرق سعر محدد زائدا مقابل أسعر عقد البن المستقبلي الذي يتم تداوله في  إلىباالستناد 

باستخدام طريقة أحتساب السعر. إن عقد توريد البن ھو عقد بانتظار التنفيذ  ،خدمات لوجيستية متغيرة
  بموجبه البن فعليا.  الذي تتسلم المنشأة ب

بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقود توريد بن يسمح للمنشأة ب بتحديد فرق 
المرجعية التي تُعد األساس  الجودةالبن الفعلية التي يتم شراؤھا (بن عربي من كولومبيا) وبين  جودةالسعر بين 

سواق المال. وبالرغم من ذلك، بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد أله في للعقد المستقبلي الذي يتم تداو
التالي، فإن عقود توريد البن ليست متاحة بعد، ولذلك ال يمكن تحديد فرق السعر. تستخدم المنشأة ب عقود بن 

عليھا بالنسبة للشحنات المرجعية من مخاطر سعر البن  الجودةسواق المال لتحوط مكون أمستقبلية يتم تداولھا في 
نھا معرضة لثالث مخاطر مختلفة: أالتي تتعلق بموسم الحصاد الحالي وموسم الحصاد التالي. تحدد المنشأة ب 

المرجعية، ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق (الھامش) بين سعر البن  الجودةمخاطر سعر البن التي تعكس 
التكاليف اللوجيستية المتغيرة. وفعليا،  –من كولومبيا التي تتسلمه  المرجعية وسعر البن العربي المحدد جودةبال

وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد الحالي، فبعد دخول المنشأة في عقد توريد البن، فإن مخاطرسعر البن 
مؤشرا على تتضمن  التكلفة احتساب ةقيطرالمرجعية ھو مكون المخاطر المحددة تعاقديا ألن  الجودةالذي تعكس 

-أن مكون ھذا المخاطر يمكن تحديده  إلىسعر العقود اآلجلة للبن والمتداولة في السوق المالية. تخلص المنشأة ب 
بطريقة يمكن االعتماد عليھا. وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي، –ويمكن قياسه –بشكل منفصل 

ريد بن (أي أن تلك الشحنات ھي معامالت متوقعة). عليه فإن في أي عقود تو - بعد –فإن المنشأة ب لم تدخل 
المرجعية ھي مكون مخاطر غير محدد تعاقديا. يأخذ تحليل المنشأة ب لھيكل  الجودةمخاطر سعر البن التي تعكس 

 السوق في الحسبان كيف يتم في النھاية تسعير شحنات معينة من البن الذي تتسلمه. لذلك وعلى أساس ھذا التحليل
ً -أن معامالت التوقع تنطوي  إلىلھيكل السوق، فإن المنشأة ب تخلص  على مخاطر سعر البن التي تعكس  – أيضا

بطريقة يمكن االعتماد –ويمكن قياسه -بشكل منفصل - المرجعية على أنھا مكون مخاطر يمكن تحديده  الجودة
للمنشأة ب وسم عالقات التحوط على أساس بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا. وتبعا لذلك، فإنه يمكن  –عليھا 

  المرجعية) لعقود توريد البن وكذلك لمعامالت التوقع. الجودةمكونات المخاطر (لمخاطر سعر البن الذي يعكس 
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شھرا  24من مشترياتھا اآلجلة من وقود الطائرات على أساس توقع استھالكھا حتى  ط المنشأة ج جزءً حوِّ تُ      (ج) 
طه مع مرور الوقت. تحوط المنشأة ج ھذا التعرض باستخدام أنواع مختلفة حوِّ يم وتزيد الحجم الذي  تُ قبل التسل

ولآلفاق الزمنية األطول  السوق.والذي يؤثر على سيولة المشتقات في  ،من العقود تبعا لألفق الزمني للتحوط
التي لديھا سيولة كافية في  -فقط -د ھي شھرا) فإن المنشأة ج تستخدم عقود النفط الخام ألن ھذه العقو24 -12(

شھرا فإن المنشأة ج تستخدم مشتقات زيت الغاز ألن لھا سيولة كافية. ولآلفاق  12-6السوق. ولآلفاق الزمنية 
شھر، فإن المنشأة ج تستخدم عقود وقود الطائرات. إن تحليل المنشأة ج لھيكل السوق للنفط أالزمنية حتى ستة 

  وتقويمھا للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي:والمنتجات النفطية 
  

تعمل المنشأة ج في منطقة جغرافية يعد خام برنت فيھا ھو المؤشر المرجعي للنفط الخام. والنفط الخام   ) 1(
يُعد المؤشر المرجعي للمادة الخام والذي يؤثر على سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره 

والذي يستخدم على أنه  ،األساس. ويُعد نفط الغاز المؤشر المرجعي للمنتجات النفطيةمعظم مدخالتھا 
ً -مرجع التسعير للمستخلصات النفطية بشكل أعم. وينعكس ھذا  نواع األدوات المالية أفي -  أيضا

  :مثل ،المشتقة ألسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البيئة التي تعمل فيھا المنشأة ج

  والذي ھو لخام برنت. ،عقد نفط خام آجل مرجعي   

  الذي يستخدم على أنه مرجع التسعير للمستخلصات النفطية و ،عقد زيت غاز آجل مرجعي– 
على سبيل المثال، فإن مشتقات ھامش سعر وقود الطائرات تغطي فرق السعر بين وقود 

  الطائرات ونفط الغاز المرجعي ذلك. 

  مش سعر النفط الخام (أي المشتقة لفرق السعر بين النفط الخام وزيت المشتقة المرجعية لھا
  ھامش التكرير)، والمربوطة بالرقم القياسي لنفط خام برنت. -الغاز

ال يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما ھو النفط الخام المعين الذي تتم معالجته من قبل   ) 2(
الغاز أو وقود الطائرات) ھي منتجات  نفطالمكررة تلك (مثل  مصفاة معينة ألن المنتجات النفطية

  قياسية.

أن مخاطر السعر لمشترياتھا من وقود الطائرات تتضمن مكون مخاطر سعر  إلىلذلك، فإن المنشأة ج تخلص 
الغاز في النفط الخام الُمستند إلى مكون مخاطر نفط خام برنت ونفط الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام ونفط 

–وقياسھما  -بشكل منفصل -أن مكوني المخاطر ھذين يمكن تحديدھما  إلىأي ترتيبات تعاقدية. تخلص المنشأة ج 
بطريقة يمكن االعتماد عليھا حتى ولو لم يتم تحديدھما تعاقديا. وتبعا لذلك، فإن المنشأة ج تستطيع وسم عالقات 

الغاز). ويعني ھذا  لنفط(للنفط الخام أو  أساس مكوني المخاطرالتحوط لمشتريات التوقع من وقود الطائرات على 
ً  -التحليل  إذا استخدمت المنشأة ج مشتقات النفط الخام الُمستندة إلى نفط خام ويست  ،على سبيل المثال ،نهأ– أيضا

ات فإن التغيرات في فرق السعر بين نفط خام برنت ونفط خام ويست تيكساس انترميدي ،تيكساس انترميديات
  عدم فاعلية التحوط. إلىستؤدي 

بأداة دين بمعدل ثابت. تم إصدار أداة الدين ھذه في بيئة فيھا سوق تتم فيھا مقارنة تنوع واسع من  د(د) تحتفظ المنشأة 
أدوات الدين المشابھة بحسب فروق معدالتھا مع المعدل المرجعي (على سبيل المثال، سعر التعامل السائد بين 

بذلك المعدل المرجعي. وكثيراً ما  ةدوات ذات المعدل المتغير في تلك البيئة، مربوطادة ما تكون األبنوك لندن) وع
بغض  ،يتم استخدام مقايضات معدالت الفائدة إلدارة مخاطر معدالت الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي

–دوات الدين ذات المعدل الثابت تنوع سعر أيالنظر عن فروق معدالت أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعي. 
إلى أن المعدل  دمن حيث االستجابة للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثھا. تخلص المنشأة  –بشكل مباشر 
ً المرجعي يُعد  نا بطريقة يمكن االعتماد عليھا. وتبعا لذلك، فإنه يمكن –وقياسه -بشكل منفصل -يمكن تحديده  مكوِّ

تحوط ألداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون المخاطر لمخاطر معدل الفائدة للمنشأة د وسم عالقات ال
  المرجعي.               

عند وسم مكون المخاطر على أنه بند ُمتحوط له، فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط تنطبق على مكون المخاطر ھذا  6.3.11ب
حوط لھا اآلخرى التي ال تُعد مكونات مخاطر. على سبيل المثال، تنطبق بنفس الطريقة التي تنطبق بھا على البنود الُمت

أي عدم  إثباتو ويجب قياس ،بما في ذلك أن عالقة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فعالية التحوط ،ضوابط التأھل
  فعالية للتحوط.

ً - تستطيع المنشأة  6.3.12ب و القيمة العادلة لبند ُمتحوط له فوق أو دون سعر وسم فقط تلك التغيرات في التدفقات النقدية أ- أيضا
ن أمحدد أو متغير آخر ("مخاطر ذات جانب واحد"). تعكس القيمة الحقيقية ألداة تحوط خيار مشترى (على افتراض 

مخاطر ذات جانب واحد في بند تحوط.  ،ولكن ليس قيمتھا الزمنية، له نفس الشروط الرئيسة التي ھي للمخاطر المعينة)
ى سبيل المثال تستطيع المنشأة وسم التقلب في نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة في سعر الشراء عل

المستقبلي لسلعة. وفي مثل ھذه الحالة فإن المنشأة تعين فقط خسائر التدفقات النقدية التي تنتج عن زيادة في السعر عن 
تحوط منھا القيمة الزمنية للخيار المشترى ألن القيمة الزمنية ليست عنصرا المستوى المحدد. وال تتضمن المخاطر المُ 

  من المعاملة المتوقعة يؤثر على الربح أو الخسارة.  

-بشكل منفصل -نه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديدھا تعاقدياً، فال يمكن تحديدھا أھناك افتراض يمكن دحضه ب 6.3.13ب
ولذلك فال يمكن وسمھا على أنھا مكون مخاطر لألداة المالية. وبالرغم من  - العتماد عليھا بطريقة يمكن ا–وقياسھا 

-بشكل منفصل -ذلك، في حاالت محددة يكون من الممكن تحديد مكون المخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدھا 
  الصلة. يالدين ذ بطريقة يمكن االعتماد عليھا بسبب الظروف الخاصة لبيئة التضخم وبسوق–وقياسھا 



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  80  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

ُ تصدر المنشأة دين ،على سبيل المثال 6.3.14ب في بيئة يكون فيھا للسندات المرتبطة بالتضخم حجم وھيكل أجل ينتج عنه سوق  ا
معدالت فائدة حقيقية صفرية. وھذا يعني أنه للعملة المعنية، يُعد  يتسمح بوضع ھيكل أجل ذ -بشكل كاف -سائلة 

بشكل منفصل. وفي تلك الحاالت، فإن مكون مخاطر التضخم -سواق الدين في الحسبان أأخذه صلة ت ذا التضخم عامالً 
معدالت فائدة حقيقية صفرية (أي  يذ أجليمكن تحديده بخصم التدفقات النقدية ألداة الدين الُمتحوط لھا باستخدام ھيكل 

لي من المخاطر). وفي المقابل، في العديد من بطريقة مشابھة لكيفية إمكانية تحديد مكون معدل الفائدة (االسمي) الخا
بطريقة يمكن االعتماد عليھا. –وال يمكن قياسه -بشكل منفصل -الحاالت يُعد مكون مخاطر التضخم ال يمكن تحديده 

ً على سبيل المثال، تصدر المنشأة دين في بيئة فيھا سوق للسندات المرتبطة بالتضخم ال تُعد  -فقط - بمعدل فائدة اسمي  ا
معدالت فائدة حقيقية صفرية. وفي ھذه الحالة، فإن تحليل ھيكل  ذيبحيث تسمح بوضع ھيكل أجل  - بشكل كاف -ائلة س

ً السوق والحقائق والظروف ال يدعم استنتاج المنشأة بأن التضخم يُعد مكون -سواق الدين في الحسبان أصلة تأخذه  اذ ا
االفتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التضخم غير المحددة بشكل منفصل. وعليه، فإن المنشأة ال تستطيع تجاوز 

بطريقة يمكن االعتماد عيھا. وتبعا لذلك، فإن مكون –وال يمكن قياسھا –بشكل منفصل -تعاقديا ال يمكن تحديدھا 
لتضخم تكون لمخاطر التضخم ال يتأھل للوسم على أنه بند ُمتحوط له. وينطبق ھذا بغض النظر عن أي أداة تحوط 

أحكام وشروط أداة تحوط التضخم  تضمينشأة قد دخلت فيھا بالفعل. وبشكل خاص، فإن المنشأة ال تستطيع ببساطة المن
  الفعلي من خالل إسقاط احكامھا وشروطھا على دين بمعدل فائدة اسمي. 

نه ليس ھناك أباته (بافتراض للتدفقات النقدية من سند مرتبط بالتضخم تم إث –يُعد مكون مخاطر التضخم المحدد تعاقديا  6.3.15ب
ً بشكل منفصل) مكون- متطلب للمحاسبة عن مشتقة ُمدمجة  بطريقة يمكن -ويمكن قياسه –بشكل منفصل - يمكن تحديده  ا

  ن التدفقات النقدية اآلخرى من األداة ال تتأثر بمكون مخاطر التضخم.أطالما  ،االعتماد عليھا

  مكونات المبلغ االسمي

ا  6.3.16ب اك نوع ى ھن مھما عل ن وس ي يمك مية الت الغ االس ات المب ن مكون وط: أن م ة تح ي عالق ه ف وط ل د المتح ا البن نھم
زءً  د ج ذي يُع ون ال د بكامل المك ن بن ب  هم بة. ويج ائج المحاس ن نت ر م ون يغي وع المك ريحة. إن ن ون ش أو مك

  على المنشأة وسم المكون ألغراض المحاسبة بشكل يتفق مع ھدفھا من إدارة المخاطر.

  في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض. 50ھو نسبة  ومثال على المكون الذي يُعد جزًء 6.3.17ب

  مفتوح، أو من مبلغ اسمي محدد. ومن أمثلتھا: هولكن ،يمكن تحديد مكون شريحة من مجتمع محدد  6.3.18ب

جنبية من أوحدات عملة  10نقدية التالية بمبلغ التدفقات ال ،على سبيل المثال ،جزء من حجم معاملة نقدية    (أ)  
  أو ؛2014×وحدة عملة أجنبية في مارس  20جنبية بعد أول مبيعات ُمقومة بالعملة األ

من الغاز الطبيعي  ،مليون متر مكعب 5بحجم  ةً مقاس ،الطبقة السفلى ،على سبيل المثال ،جزء من حجم مادي    (ب) 
  ؛ أوالُمخزن في الموقع ا ب ج

ول مائة برميل من مشتريات النفط في يونيو أ ،على سبيل المثال ،جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى     (ج)
  ؛ أو201×ميجاواط ساعة من مبيعات الكھرباء في يونيو  100أو أول  201×

من ارتباط ملزم مليون وحدة عملة  80على سبيل المثال، آخر  ،شريحة من المبلغ االسمي للبند الُمتحوط له    (د)  
مليون وحدة عملة  100مليون وحدة عملة من مبلغ 20الشريحة السفلى بمبلغ  ،مليون وحدة عملة100بمبلغ 

مليون وحدة عملة لسند  100مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي  30لسند بمعدل ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ 
  مليون وحدة عملة). 100لغ االسمي المحدد ھو بمعدل ثابت يمكن سداده مقدما بالقيمة العادلة (المب

  
يجب على المنشأة تحديده من مبلغ اسمي محدد. ولاللتزام فإذا كان قد تم وسم مكون شريحة في تحوط قيمة عادلة،  6.3.19ب

القيمة بمتطلبات تأھل تحوطات القيمة العادلة، يجب على المنشأة إعادة قياس البند الُمتحوط له لتحديد التغيرات في 
المخاطر الُمتحوط منھا). ويجب  إلىالعادية (أي إعادة قياس البند لتحديد التغيرات في القيمة العادلة التي يمكن نسبتھا 

إثبات البند. وتبعا لذلك، فمن  إلغاءإثبات تعديل تحوط القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة في وقت ال يتعدى وقت 
ق به تعديل تحوط القيمة العادلة. ولمكون شريحة في تحوط قيمة عادلة، فإن ھذا يتطلب الضروري تتبع البند الذي يتعل

فإن مجموع المبلغ  ،(د)6.3.18كما في الفقرة ب ،من المنشأة تتبع المبلغ االسمي الذي تم تحديده منه. على سبيل المثال
مليون وحدة عملة أو  20ى من مبلغ مليون وحدة عملة يجب تتبعه لتتبع الشريحة السفل 100االسمي المحدد وھو 

  مليون وحدة عملة.    30الشريحة العليا من مبلغ 

ً  دفع خيارن عنصر الشريحة الذي يتضمن إ 6.3.20ب غير مؤھل لوسمه على أنه بند ُمتحوط له في تحوط قيمة عادلة إذا  مقدما
ً يتأثر بالتغيرات في المخاطر الُمتحوط منھا ثر خيار الدفع ألم تتضمن الشريحة الموسومة  ما ،كان خيار الدفع مقدما

  مقدماً المتعلق بھا عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند الُمتحوط له.

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        في ھذا المعيار تُقوم المبالغ النقدية بـ " وحدات عملة" و"وحدات عملة اجنبية".   4
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  العالقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند

قل من أنقدية لبند مالي أو غير مالي على أنه بند ُمتحوط له، فإن ذلك المكون يجب أن يكون الإذا تم وسم مكون للتدفقات  6.3.21ب
ت النقدية للبند بكامله على أو مساويا لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. وبالرغم من ذلك، يمكن وسم جميع التدفقا

أنھا البند الُمتحوط له ويمكن التحوط له من مخاطر معينة فقط (على سبيل المثال، فقط من تلك التغيرات التي يمكن 
  التغيرات في معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن أو التغيرات في سعر قياسي لسلعة).     إلىنسبتھا 

فإن المنشأة  ،في حالة التزام مالي معدل الفائدة الفعلية له دون معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن ،على سبيل المثال 6.3.22ب
  ال تستطيع وسم:

مكون من االلتزام مساو لمعدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن (زائدا المبلغ األصلي في حالة تحوط قيمة        (أ)
  عادلة).

  لب.مكون متبقي سا      (ب) 

نقطة أساس دون  100في حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له (على سبيل المثال)  ،وبالرغم من ذلك 6.3.23ب
فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في قيمة ذلك االلتزام بكامله (أي المبلغ األصلي زائدا  ،سعر التعامل بين بنوك لندن

التغيرات في سعر التعامل  إلىنقطة أساس) الذي يمكن نسبته  100بنوك لندن ناقصا الفائدة بحسب سعر التعامل بين 
بين بنوك لندن على أنه البند الُمتحوط له. وإذا تم تحوط أداة مالية لھا معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسھا وفي نفس 

ً الوقت تغيرت معدالت الفائدة، فإن المنشأة تستطيع  على من المعدل أساو لمعدل مرجعي وسم مكون مخاطر م أيضا
قل من معدل الفائدة أن يكون معدل الفائدة المرجعي أالتعاقدي المدفوع على البند. وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط 

شترت األداة في اليوم الذي تسم فيه ألول مرة البند الُمتحوط له. على ان المنشأة قد أالفعلية الذي يتم حسابه بافتراض 
ومعدل الفائدة الفعلية له  ،وحدة عملة له معدل فائدة ثابت 100منشأة تؤسس أصال ماليا بمبلغ الن أافترض  ،المثال سبيل

 المالي بعدفي المائة. تبدأ المنشأة في تحوط ذلك األصل  4في المائة في وقت يكون فيه سعر التعامل بين بنوك لندن  6
 90 إلىفي المائة وانخفضت القيمة العادلة لألصل  8 إلىلندن قد زاد وقت عندما يكون فيه سعر التعامل بين بنوك 

ول مرة مخاطر معدل الفائدة وحدة عملة. تحسب المنشأة انھا إذا كانت قد اشترت األصل في التاريخ الذي تسم فيه أل
بناء على قيمته العادلة عندئذ  المتعلقة بسعر التعامل بين بنوك لندن على أنھا البند الُمتحوط له، فإن العائد الفعلي لألصل

قل من ھذا العائد أفي المائة  8في المائة. وألن سعر التعامل بين بنوك لندن البالغ  9،5وحدة عملة يكون  90البالغة 
يتكون في جزء منه من الذي في المائة  8الفعلي، فإن المنشأة تستطيع وسم مكون سعر التعامل بين بنوك لندن بنسبة 

وحدة عملة) والمبلغ الذي سيتم  90قدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية (أي التدفقات الن
  وحدة عملة).   100دفعه عند االستحقاق (أي 

ھر شأإذا كان التزام مالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة (على سبيل المثال) بسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالثة  6.3.24ب
صفر نقطة أساس)، فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في التدفقات النقدية  أدنىنقطة أساس (بحد  20مطروحا منه 

بما في ذلك الحد االدنى)  –نقطة أساس  20ناقصا  أشھرلاللتزام بكامله (أي سعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث 
ن المنحنى أبنوك لندن على أنه البند الُمتحوط له. وعليه، وطالما  التغيرات في سعر التعامل بين إلىالذي يمكن نسبته 

نقطة أساس،  20المستقبلي لسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث أشھر للعمر المتبقي لذلك االلتزام ال ينخفض دون 
ل فائدة بسعر التعامل بين بنوك نه التزام يحمأمكانية التغير في التدفقات النقدية على اعتبار إلبند الُمتحوط له نفس لفإن 

إذا كان سعر التعامل المستقبلي بين بنوك لندن للفترة  ،صفر. وبالرغم من ذلكأو لندن لمدة ثالثة أشھر وھامش موجب 
في التدفقات النقدية للبند  التغيرنقطة أساس، فإن  20المتبقية من عمر ذلك االلتزام (أو جزء منھا) ينخفض دون 

شھر بسعر التعامل بين بنوك لندن أقل من التغير في التدفقات النقدية اللتزام يحمل فائدة لثالثة تكون أس الُمتحوط له  
  صفر.   أو بھامش موجب

مثال مشابه للبند غير المالي ھو نوع محدد من النفط الخام من حقل نفط معين يتم تسعيره خارج النفط الخام المرجعي.  6.3.25ب
فط الخام بموجب عقد باستخدام صيغة تعاقدية للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخام فإذا باعت المنشأة الن

وحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في التدفقات  15دنى وحدات عملة والحد األ 10المرجعي مطروحا منه 
النفط الخام المرجعي على أنه البند الُمتحوط التغير في سعر  إلىالنقدية بكامله بموجب عقد المبيعات والذي يمكن نسبته 

ن أله. وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة ال تستطيع وسم مكون مساو لكامل التغير في سعر النفط المرجعي. وعليه، وطالما 
وحدة عملة، فإن للبند الُمتحوط له نفس التغير في  25السعر المستقبلي (لكل شحنة يتم تسليمھا) ال ينخفض دون 

دفقات النقدية الذي ھو لمبيعات النفط الخام بسعر النفط الخام المرجعي (أو التي لھا ھامش موجب). وبالرغم من الت
يكون له  له وحدة عملة، فإن البند الُمتحوط 25ما دون  إلىذلك، إذا انخفض السعر المستقبلي ألي شحنة يتم تسليمھا 

  ط الخام بسعر النفط الخام المرجعي (أو بھامش موجب).دنى مما ھو لبيع النفأتغير في التدفقات النقدية 
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  )6.4ضوابط التأھل للمحاسبة عن التحوط (القسم 
  

  فاعلية التحوط

فاعلية التحوط ھي مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط والتغيرات في     6.4.1ب
تحوط له (على سبيل المثال عندما يكون البند الُمتحوط له ھو مكون مخاطر، متدفقات النقدية للبند الالقيمة العادلة أو ال

المخاطر الُمتحوط  إلىالصلة في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية لبند ھو التغير الذي يمكن نسبته  ذافإن التغير 
كبر ألتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط منھا). عدم فاعلية التحوط ھي المدى الذي تكون فيھا ا

  قل من تلك للبند الُمتحوط له.أأو 

ن تؤثر أعند وسم عالقة تحوط وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي يتوقع    6.4.2ب
تنشأ عن إعادة  6.5.21ي ذلك أي تحديثات تتم وفقا للفقرة ب. وھذا التحليل (بما فاجلھأعلى عالقة التحوط خالل 

  متطلبات فاعلية التحوط.لھا ئساس لتقويم المنشأة لمدى استيفاتحوط) ھو األالالتوازن لعالقة 

 صلي المقابل بطرف مقاصة مقابل، وإجراء التغييرات المرتبطة بذلك كماثار استبدال الطرف األآولتجنب الشك، فإن     6.4.3ب
، يجب أن تنعكس في قياس أداة التحوط وبالتالي في تقويم فاعلية التحوط وقياس فعالية 6.5.6ھو موضح في الفقرة 

  التحوط.

  العالقة االقتصادية بين البند الُمتحوط له وأداة التحوط 
  
حرك عموما في االتجاه المعاكس من إن متطلب أن توجد عالقة اقتصادية يعني أن ألداة التحوط والبند الُمتحوط له قيم تت   6.4.4ب

جراء المخاطر نفسھا، والتي ھي المخاطر الُمتحوط منھا. وعليه، يجب أن يكون ھناك توقعا بأن قيمة أداة التحوط 
سس التي تكون ساس نفسه أو في األما في األإاستجابة للتحركات  - بشكل منظم - وقيمة البند الُمتحوط له سوف تتغيران 

بالطريقة التي بھا يستجيبان معھا بشكل مشابه للمخاطر التي يتم التحوط منھا (على سبيل  –اقتصادي بشكل -مترابطة 
  المثال خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات). 

وط فقد تكون ھناك حاالت تتحرك فيھا قيم أداة التح -بشكل اقتصادي -إذا كانت األسس ليست ھي نفسھا ولكنھا مترابطة    6.4.5ب
ساسين المترابطين يتغير في حين بسبب أن فارق السعر بين األ ،على سبيل المثال ،والبند المتحوط له في نفس االتجاه

بشكل كبير. وھذا ال يزال يتفق مع العالقة االقتصادية بين أداة التحوط والبند -ھما ال يتحركان يساسين نفسأن األ
في االتجاه المعاكس عندما - عادةً –رك قيم أداة التحوط والبند الُمتحوط له ن تتحأالمتحوط له إذا كان ال يزال متوقعا 

  سس.         تتحرك األ

جلھا للتأكد مما إذا كان أتقويم ما إذا كانت توجد عالقة اقتصادية يتضمن تحليال للسلوك المحتمل لعالقة التحوط خالل    6.4.6ب
استنتاجا  ،, في حد ذاته،حصائية بين متغيرين ال يدعمإوجود عالقة يمكن توقع تحقيق ھدف إدارة المخاطر. إن مجرد 

  صحيحا بوجود عالقة اقتصادية.

  ثر المخاطر االئتمانيةأ

فكرة عامة للمقاصة بين المكاسب والخسائر من أداة التحوط والبند  إلىنظراً ألن نموذج المحاسبة عن التحوط يستند   6.4.7ب
التحوط يتم تحديدھا ليس فقط من خالل العالقة االقتصادية بين تلك البنود (أي التغيرات الُمتحوط له، فإن عدم فاعلية 

ً سسھا) ولكن أفي  من خالل أثر المخاطر االئتمانية على قيمة كل من أداة التحوط والبند الُمتحوط له. إن أثر  أيضا
التحوط والبند الُمتحوط له، فإن مستوى  نه حتى لو كانت ھناك عالقة اقتصادية بين أداةأالمخاطر االئتمانية يعني 

المقاصة قد يصبح غير منتظم. وقد ينتج ذلك عن تغير في المخاطر االئتمانية ألي من أداة التحوط أو البند الُمتحوط له 
ي تھيمن المخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن العالقة االقتصادية (أ والتي لھا حجم يؤدي إلى أن

الھيمنة ھو المستوى الذي ينتج عنه خسارة (أو مكسب)  إلىثر التغيرات في األسس). إن مستوى الحجم الذي يؤدي أ
من المخاطر االئتمانية تبطل أثر التغيرات في األسس على قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له، حتى ولو كانت تلك 

في األسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات  قليالً  اً خالل فترة معينة تغير التغيرات كبيرة. وفي المقابل، حتى لو كان ھناك
 ھافي قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له قد تؤثر في القيمة أكثر من أثر   - المتعلقة بالمخاطر االئتمانية - الصغيرة 

  تحدث ھيمنة. لناألسس على 

منشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة العلى عالقة تحوط ھو عندما تتحوط مثال على المخاطر االئتمانية التي تھيمن    6.4.8ب
باستخدام مشتقة غير مضمونة بضمان رھني. إذا كان الطرف المقابل في تلك المشتقة يعاني من تدھور شديد في 

سلعة على ثر التغيرات في الوضع االئتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات في سعر الأوضعه االئتماني، فإن 
على -حد كبير  إلى-ن التغيرات في القيمة العادلة للبند الُمتحوط له تعتمد أالقيمة العادلة ألداة التحوط، في حين 

  التغيرات في سعر السلعة.
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  نسبة التحوط

تج عن كمية البند وفقا لمتطلبات فاعلية التحوط، فإن نسبة التحوط في عالقة التحوط يجب أن تكون نفس النسبة التي تن   6.4.9ب
ط له المنشأة فعليا وكمية أداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا لتحوط تلك الكمية من البند حوِّ الُمتحوط له الذي تُ 

 ،في المائة 85في المائة من التعرض على بند، مثل  100منشأة تتحوط من أقل من الالُمتحوط له. وعليه، فإذا كانت 
في المائة من التعرض وكمية بند  85قة التحوط باستخدام نسبة تحوط ھي نفسھا التي تنشأ عن فيجب عليھا أن تسم عال

 ،على سبيل المثال ،فإذا كانت المنشأة ،في المائة تلك. وبالمثل 85التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا لتحوط نسبة 
إنه يجب عليھا أن تسم عالقة التحوط باستخدام وحدة من أداة مالية، ف 40 هتتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدر

ال تستخدم نسبة تحوط أوحدة (أي أن المنشأة يجب  40نسبة تحوط تكون ھي نفس النسبة التي تنشأ عن كمية قدرھا 
قل من الوحدات) والكمية من البند الُمتحوط أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بھا في المجموع أو كمية أكمية  إلىتستند 

  ربعين تلك.الذي تتحوط له بالفعل بالوحدات األ له

وبالرغم من ذلك، فإن وسم عالقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط، كتلك الناتجة عن كميات من البند الُمتحوط له  6.4.10ب
وأداة التحوط وأداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا، ال يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البند الُمتحوط له 

الذي يحدث بدوره عدم فعالية تحوط (بغض النظر عما إذا كان قد تم إثباتھا أم ال) والتي يمكن أن ينتج عنھا نتيجة 
محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وعليه، ولغرض وسم عالقة تحوط، يجب على 

من البند الُمتحوط له وأداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا إذا لزم المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات 
  ذلك لتجنب مثل عدم التوازن ذلك.

ومن أمثلة االعتبارات ذات الصلة بتقويم ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن  11- 4- 6ب
  :ما يليالتحوط 

أو لتحقيق  ،المقصودة قد تم تحديدھا لتجنب إثبات عدم فاعلية تحوط لتحوطات تدفق نقدي(أ)  ما إذا كانت نسبة التحوط 
تعديالت على تحوط قيمة عادلة ألكثر من بند ُمتحوط له بھدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة، ولكن دون 

  إجراء مقاصة بين تغيرات القيمة العادلة ألداة التحوط.

حتى ولو كان ذلك يحدث عدم فاعلية  ،ب تجاري ألوزان معينة للبند الُمتحوط له وألداة التحوط(ب) ما إذا كان ھناك سب
منشأة في أداة تحوط وتسم كمية من أداة التحوط التي ھي ليست الكمية التي التحوط. على سبيل المثال، تدخل 

تحوط ال يسمح لھا بالدخول في تلك حددتھا على أنھا أفضل تحوط للبند الُمتحوط له ألن الحجم القياسي ألدوات ال
طن من مشتريات البن بعقود  100جمالي"). مثال ذلك منشأة تحوط إالكمية تحديدا من أداة التحوط ("إصدار حجم 

ما خمسة أو ستة عقود (ما إ(رطل). تستطيع المنشأة فقط استخدام  37,500بن مستقبلية قياسية حجم العقد فيھا 
طنا. وفي تلك الحالة، فإن المنشأة تسم عالقة  100ى التوالي) لتحوط حجم شراء طنا عل 102.1و 85.0يعادل 

التحوط باستخدام نسبة التحوط التي تنتج عن عدد عقود البن المستقبلية التي تستخدمھا فعليا، ألن عدم فاعلية 
نتيجة محاسبية غير متفقة  إلىالتحوط الناتجة عن عدم التماثل في أوزان البند الُمتحوط له وأداة التحوط ال تؤدي 

  مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.  

  وتيرة تقويم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط
  
وط   6.4.12ب ة التح ة عالق ي بداي أة ف ى المنش ب عل تمر ،يج اس مس ى أس توفي  ،وعل وط تس ة التح ت عالق ا إذا كان ويم م تق

د  ي الح وط. وف ة التح ات فاعلي ر أو متطلب رة تقري ل فت ي ك تمر ف التقويم المس ام ب أة القي ى المنش ب عل ى، يج االدن
وط ة التح ات فاعلي ى متطلب ؤثر عل روف ي ي الظ م ف ر مھ ود تغي د وج دث أ ،عن ا يح ويم أيھم ق التق وال. يتعل

ً بالتوقعات بشأن فاعلية التحوط ولذلك يكون تطلعي   للمستقبل فقط.     ا

  يفاء متطلبات فاعلية التحوططرق تقويم ما إذا كان قد تم است
  
ال يحدد ھذا المعيار طريقة لتقويم ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. وبالرغم من ذلك، يجب  6.4.13ب

على المنشأة استخدام طريقة تأخذ في الحسبان الخصائص ذات الصلة بعالقة التحوط بما في ذلك مصادر عدم فاعلية 
  عتمادا على تلك العوامل، يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية.    التحوط. وا

ساس) ألداة التحوط والبند ساسية (مثل المبلغ االسمي، واالستحقاق واألعندما تكون الشروط األ ،على سبيل المثال 6.4.14ب
على تقويم وصفي لتلك  بناءً  حد كبير، فقد يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص إلى ضبطھا تمالُمتحوط له متطابقة أو 

أن لكل من أداة التحوط والبند الُمتحوط له قيم سوف تتحرك عموما في االتجاه المعاكس جراء  إلىساسية الشروط األ
 – 6.4.4الفقرات ب أنظرالمخاطر نفسھا وعليه فإنه توجد عالقة اقتصادية بين البند الُمتحوط له وأداة التحوط (

  ).6.4.6ب

أن التقويم  - في حد ذاته -حقيقة أن مشتقة تُعد مجزية أو غير مجزية عندما يتم وسمھا على أنھا أداة تحوط ال يعني  نإ  6.4.15ب
ھمية ال يستوعبھا أن يكون لھا أالوصفي غير مناسب. وما إذا كانت عدم فاعلية التحوط الناشئة عن تلك الحقيقة يمكن 

  الظروف.      التقويم الوصفي بشكل كاف فإن ذلك يعتمد على
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، فھناك زيادة في كبير حد إلى ضبطھا تمداة التحوط والبند المتحوط له لم يساسية ألوفي المقابل، إذا كانت الشروط األ 6.4.16ب
جل عالقة التحوط. وفي أمستوى عدم التأكد حول مدى المقاصة. وتبعا لذلك، تزداد صعوبة توقع فاعلية التحوط خالل 

وجود عالقة اقتصادية بين البند  إلىيكون ممكنا فقط للمنشأة أن تخلص بناًء على تقويم كمي  مثل تلك الحالة، قد
 أيضاً ). وفي بعض الحاالت، قد يلزم التقويم الكمي 6.4.6ب – 6.4.4الفقرات ب أنظرالُمتحوط له وأداة التحوط (

الفقرات  أنظرمتطلبات فاعلية التحوط (لتقويم ما إذا كانت نسبة التحوط المستخدمة في وسم عالقة التحوط تستوفي 
  ). ويمكن للمنشأة استخدام الطرق نفسھا أو طرق مختلفة لھذين الغرضين المختلفين.  6.4.11ب – 6.4.9ب

إذا كان ھناك تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط،  فقد يكون على المنشأة تغيير طريقة تقويم ما إذا كانت   6.4.17ب
بما في ذلك  ،وط  تستوفي متطلبات فاعلية التحوط  لضمان أن الخصائص ذات الصلة بعالقة التحوطعالقة التح

  ال تزال مستوعبة. ،مصادر عدم فاعلية التحوط

إن إدارة مخاطر المنشأة ھي المصدر الرئيس للمعلومات للقيام بتقويم ما إذا كانت عالقة تحوط تستوفي متطلبات فاعلية  6.4.18ب
دارة المستخدمة ألغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامھا كأساس لتقويم يعني ھذا أن معلومات (أو تحليل) اإلالتحوط. و

  ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

طريقة أو الطرق م بھا متطلبات فاعلية التحوط، بما في ذلك اليتضمن توثيق المنشأة لعالقة التحوط الكيفية التي ستقوِّ  6.4.19ب
  ).6.4.17الفقرة ب أنظرالمستخدمة. ويجب تحديث توثيق عالقة التحوط بأية تغييرات في الطرق (

  )6.5المحاسبة عن عالقات التحوط المؤھلة (القسم 
  
ت والتي تنشأ مثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألداة دين بمعدل فائدة ثابأمن    6.5.1ب

  عن التغيرات في معدالت الفائدة. ومثل ھذا التحوط يمكن الدخول فيه من قبل المصدر أو من قبل حامل األداة.

فترة أو فترات تؤثر فيھا التدفقات  إلىالغرض من تحوط التدفق النقدي ھو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التحوط    6.5.2ب
ة الُمتحوط لھا على الربح أو الخسارة. ومثال على تحوط تدفق نقدي ھو استخدام المقايضة النقدية المستقبلية المتوقع
دين بمعدل فائدة ثابت (أي تحوط  إلى(سواء تم قياسه بالتكلفة المستنفدة أو بالقيمة العادلة)  معوملتغيير دين بمعدل فائدة 

فيھا ھي دفعات الفائدة المستقبلية). وفي المقابل، فإن الشراء معاملة مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم التحوط لھا 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ھو مثال  اتتم المحاسبة عنھ ،حال اقتنائھا التي،المتوقع ألداة حقوق ملكية 

أداة التحوط يمكن تأجيله  ألن أي مكسب أو خسارة من ،ن يُعد البند الُمتحوط له في تحوط تدفق نقديأعلى بند ال يمكن 
ضمن الربح أو الخسارة خالل فترة يحقق فيھا المقاصة. وللسبب نفسه، فإن  -بشكل مناسب -ال يمكن إعادة تصنيفه 

تتم المحاسبة عنھا بالقيمة العادلة مع عرض التغيرات في القيمة  ،حال اقتنائھا التي،الشراء المتوقع ألداة حقوق ملكية 
ً الشامل اآلخر ال يمكن  العادلة ضمن الدخل   أن يكون بندا ُمتحوط له في تحوط تدفق نقدي. أيضا

ن تحوط ارتباط ملزم (على سبيل المثال تحوط من التغير في سعر وقود يتعلق بارتباط تعاقدي غير ُمثبت من قبل إ   6.5.3ب
مة العادلة. وبناء عليه، فإن مثل منشأة مرفق كھرباء لشراء وقود بسعر ثابت) يعد تحوطا من التعرض لتغير في القي

جنبية تحوط من مخاطر العملة األال، فإن 6.5.4ھذا التحوط ھو تحوط قيمة عادلة. وبالرغم من ذلك، وفقا للفقرة 
  الرتباط ملزم يمكن من ناحية أخرى المحاسبة عنه على أنه تحوط تدفق نقدي.

  التحوط فاعليةقياس 
اس     6.5.4ب د قي ةعن وط، فاعلي أة األ التح ى المنش ب عل إن يج ذلك، ف ا ل ود. وتبع ة للنق ة الزمني بان القيم ي الحس ذ ف خ

ه  وط ل د الُمتح ة البن ي قيم ر ف إن التغي ذلك ف ة ول ة الحالي اس القيم ى أس ه عل وط ل د الُمتح ة البن دد قيم أة تح المنش
ً يتضمن    ثر القيمة الزمنية للنقود.أ أيضا

التحوط، يمكن للمنشأة استخدام مشتقة لھا شروط  فاعليةتحوط له لغرض قياس عدم لحساب التغير في قيمة البند المُ    6.5.5ب
), على سبيل المثال، لتحوط 'مشتقة افتراضية'ليھا عادة على أنھا إتطابق الشروط االساسية للبند الُمتحوط له (ويشار 

سبيل المثال، إذا كان التحوط من  يتم تعييرھا باستخدام مستوى السعر (أو المعدل) الُمتحوط له. على ،معاملة توقع
ُ افتراضي آجالُ  اً مخاطر ذات جانبين عند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة االفتراضية تمثل عقد يتم تعييره ليكون  ا

من مخاطر ذات جانب واحد، فإن  ،على سبيل المثال ،له قيمة صفرية عند وسم عالقة التحوط. وإذا كان التحوط
ُ ية تمثل القيمة الحقيقية لخيار افتراضي يكون عند وسم عالقة التحوط مجزيالمشتقة االفتراض إذا كان مستوى السعر  ا

إذا كان مستوى السعر الُمتحوط له أعلى (أو لتحوط مركز  أو غير مجزٍ  ،الُمتحوط له ھو المستوى الحالي في السوق
ھي طريقة ممكنة لحساب التغير في قيمة البند  قل) من المستوى الحالي في السوق. واستخدام مشتقة افتراضيةأطويل 

الُمتحوط له. وتعد المشتقة االفتراضية نسخة طبق األصل من البند الُمتحوط له، وعليه فإنه ينتج عنھا نفس النتيجة كما 
ة في ليست طريق 'مشتقة افتراضية'مختلف. وعليه، فإن استخدام  منھجلو كان التغير في القيمة قد تم تحديده من خالل 

المشتقة 'لحساب قيمة البند الُمتحوط له. وتبعا لذلك، فإن  - فقط - حد ذاتھا ولكنھا وسيلة حسابية يمكن استخدامھا 
ال يمكن استخدامھا لتضمين ميزات في قيمة البند الُمتحوط له توجد فقط في أداة التحوط (ولكنھا ال توجد  'االفتراضية

، دين ُمقوم بعملة أجنبية (بغض النظر عما إذا كان دينا بمعدل فائدة ثابت أو في البند الُمتحوط له). ومثال على ذلك
معدل فائدة متغير). وعند استخدام مشتقة افتراضية لحساب التغير في قيمة مثل ھذا الدين أو لحساب القيمة الحالية 

مقابل مبادلة عمالت  تتضمن عبءً ن أللتغير المتراكم في تدفقاته النقدية، فإن المشتقة االفتراضية ال يمكن ببساطة 
مختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية التي يتم بموجبھا مبادلة العمالت المختلفة تتضمن مثل ھذا العبء (على سبيل 

  المثال مقايضات معدالت الفائدة للعمالت).



 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  ©  85  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

ً -يمكن    6.5.6ب باستخدام مشتقة افتراضية لغرض تقويم ما إذا  استخدام التغير في قيمة البند الُمتحوط له الذي يتم تحديده-  أيضا
  كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

  إعادة التوازن لعالقة التحوط والتغييرات في نسبة التحوط
  
التحوط في جراؤھا على الكميات الموسومة من البند الُمتحوط له أو أداة إالتعديالت التي يتم  إلىيشير إعادة التوازن    6.5.7ب

عالقة تحوط موجودة بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط. وال تشكل التغييرات في 
  الكميات الموسومة من البند الُمتحوط له أو أداة التحوط لغرض مختلف إعادة توازن لغرض ھذا المعيار.

. وعند إعادة 6.5.21ب – 6.5.9استمرار لعالقة التحوط وفقا للفقرات بتتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنھا    6.5.8ب
  فإن عدم فاعلية التحوط لعالقة التحوط يتم تحديدھا وإثباتھا فورا قبل تعديل عالقة التحوط.   ،التوازن

الُمتحوط له التي تنشأ عن يسمح تعديل نسبة التحوط للمنشأة باالستجابة للتغيرات في العالقة بين أداة التحوط والبند    6.5.9ب
أسسھما وعن متغيرات المخاطر. على سبيل المثال، عالقة تحوط يكون فيھا ألداة التحوط والبند الُمتحوط له تغيرات 

ساسين (على سبيل المثال مؤشرات ساسين مختلفين ولكن مترابطين استجابة لتغير في العالقة بين ھذين األأفي 
ختلفة ولكنھا مترابطة). وعليه، فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار عالقة التحوط في مرجعية أو معدالت أو أسعار م

  الحاالت التي تتغير فيھا العالقة بين أداة التحوط والبند الُمتحوط له بشكل يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التحوط. 

ً باستخدام مشتقة عملة تُعد مرجعمنشأة من تعرض للعملة األجنبية أ العلى سبيل المثال، تتحوط  6.5.10ب ب جنبية للعملة األ ا
ن سعر صرفھما باق ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك أاألجنبيتين "أ" و "ب" مرتبطتان (أي  والعملتين

جنبية ب (أي تم تحديد حزمة جديدة مركزي أو سلطة أخرى). وإذا تغير سعر الصرف بين العملة االجنبية أ والعملة األ
عالقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد تضمن أن عالقة التحوط ستستمر  إلىجديد)، فإن إعادة التوازن أو سعر 

الستيفاء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط في الظروف الجديدة. وفي المقابل، إذا حدث تعثر في سداد 
ستستمر في استيفاء متطلب فاعلية التحوط. وعليه، مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التحوط ال يضمن أن عالقة التحوط 

فإن إعادة التوازن ال يسھل استمرار عالقة التحوط في الحاالت التي تتغير فيھا العالقة بين أداة التحوط والبند الُمتحوط 
  له بشكل ال يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التحوط.

لتغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط والقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند ال يشكل كل تغيير في مدى المقاصة بين ا 6.5.11ب
م المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي قوِّ الُمتحوط له تغيرا في العالقة بين أداة التحوط والبند الُمتحوط له. تُ 

  كانت التغيرات في مدى المقاصة:م ما إذا قوِّ توقعت أن تؤثر على عالقة التحوط خالل أجلھا وتُ 

عن العالقة بين أداة التحوط - بشكل مناسب -تتذبذب حول نسبة التحوط، التي تبقى صالحة (أي تستمر في التعبير    (أ) 
  والبند الُمتحوط له).

  ُمتحوط له.عن العالقة بين أداة التحوط والبند ال-بشكل مناسب -عبر تتمثل مؤشرا على أن نسبة التحوط لم تعد   (ب) 

تقوم المنشأة بھذا التقويم على ضوء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط، أي ضمان أن عالقة التحوط ال 
تعكس عدم توازن بين أوزان البند الُمتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث عدم فاعلية تحوط (بغض النظر عما إذا كان 

يجة محاسبية ال تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. عليه، فإن ھذا التقويم نت إلىم ال) الذي يؤدي أقد تم إثباتھا 
  .اً يتطلب اجتھاد

التذبذب حول نسبة تحوط ثابته (وعليه عدم فاعلية التحوط ذات الصلة) ال يمكن تقليله من خالل تعديل نسبة التحوط  6.5.12ب
ت، فإن التغير في مدى المقاصة يُعد مسألة قياس وإثبات عدم استجابة لكل نتيجة بمفردھا. وعليه، ففي مثل ھذه الحاال

  فاعلية التحوط ولكنه ال يتطلب إعادة التوازن.

في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نسبة تحوط تختلف عن نسبة التحوط  6.5.13ب
اتجاه يبتعد عن نسبة التحوط تلك، فإن عدم فاعلية التحوط ال يمكن أو أن ھناك  ،المستخدمة حاليا لعالقة التحوط تلك

عدم فعالية -بشكل متزايد -بقاء على نسبة التحوط سينتج عنه تقليلھا من خالل تعديل نسبة التحوط، في حين أن اإل
وازن بين أوزان تحوط. عليه، ففي مثل ھذه الحاالت، يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت عالقة التحوط تعكس عدم ت

م ال) والذي يؤدي أالبند الُمتحوط له وأداة التحوط والذي يحدث عدم فاعلية تحوط (بغض النظر عما إذا كان قد تم إثباته 
نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وإذا تم تعديل نسبة التحوط، فإنھا تؤثر  إلى

 ً يجب تحديدھا وإثباتھا فورا  ،عند إعادة الموازنة ،اعلية التحوط ألن عدم فاعلية التحوطفي قياس وإثبات عدم ف أيضا
  .6.5.8قبل تعديل عالقة التحوط وفقا للفقرة ب

تعديل كميات كل  ـبعد بداية عالقة التحوط ،نه يجب على المنشأةأ ،ألغراض المحاسبة عن التحوط ،تعني إعادة التوازن 14- 5- 6ب
أو البند الُمتحوط له استجابة للتغيرات في الظروف التي تؤثر على نسبة التحوط تلك. وعادة يجب أن من أداة التحوط 

يعكس ذلك التعديل التعديالت في كميات أداة التحوط والبند الُمتحوط له التي تستخدمھا فعليا. وبالرغم من ذلك، يجب 
  لُمتحوط له أو أداة التحوط التي تستخدمھا بالفعل إذا:على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات البند ا
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كانت نسبة التحوط التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند الُمتحوط له التي تستخدمھا المنشأة     (أ)
من فعليا تعكس عدم توازن يحدث عدم فعالية تحوط يمكن ان تنتج عنھا نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض 

  المحاسبة عن التحوط.

في  ناحتفظت المنشأة بكميات من أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمھا فعليا، ينتج عنھا نسبة تحوط  (ب)
نتيجة محاسبية تكون غير  إلىن تؤدي أتحوط يمكن  فاعليةتعكس عدم توازن يحدث عدم  ،الظروف المستجدة

ط (أي يجب على المنشأة اال تحدث عدم توازن عن طريق الحذف متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحو
  لتعديل نسبة التحوط).   

فإن المحاسبة عن  ،ال تنطبق إعادة التوازن إذا تغير ھدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعالقة تحوط. وبدال من ذلك 6.5.15ب
قد تقوم بوسم عالقة تحوط جديدة تشمل أداة التحوط لعالقة التحوط تلك يجب عدم االستمرار فيھا (رغم أن المنشأة 

  ).   6.5.28التحوط أو البند المتحوط له في عالقة التحوط السابقة كما ھو موضح في الفقرة ب

  وجه مختلفة:أن يتأثر من أعالقة تحوط، فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن  إلىإذا تمت إعادة التوازن   6.5.16ب

  حوط له يمكن زيادته (وھو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة التحوط) من خالل:أن وزن البند المت   (أ) 

  ) زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو1(

  نقاص حجم أداة التحوط.إ) 2(

  يمكن زيادة وزن أداة التحوط (وھو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له) من خالل: (ب) 

  ) زيادة حجم أداة التحوط؛ أو1(

  نقاص حجم البند المتحوط له.أ )2(

حجام ال يعني عليه فإن النقصان في األومن عالقة التحوط.  الكميات التي تُعد جزءً  إلىتشير التغييرات في الحجم 
 نھا ليست جزءً أن تحدث، ولكنه يعني أنھا لم تعد من المتوقع أن البنود أو المعامالت لم تعد موجودة، أو أبالضرورة 

نقاص حجم أداة التحوط يمكن أن ينتج عنه احتفاظ المنشأة بمشتقة، ولكن إفإن  ،ط. على سبيل المثالمن عالقة التحو
 -فقط -ن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن يتأثر أمنھا فقط قد يبقى أداة تحوط في عالقة تحوط. ويمكن  جزءً 

منشأة بالحجم الذي لم يعد ھناك حاجة له. وفي تلك ولكن مع احتفاظ ال ،بتخفيض حجم أداة التحوط في عالقة التحوط
الحالة، فإن ذلك الجزء غير الموسوم من المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ما لم 

  يكن قد تم وسمه على أنه أداة تحوط في عالقة تحوط مختلفة).

ا  6.5.17ب الل زي ن خ وط م بة التح ديل نس ة إن تع ي القيم رات ف اس التغي ة قي ى كيفي ؤثر عل ه ال ي وط ل د المتح م البن دة حج
مه  م وس ذي ت الحجم ال ق ب ي تتعل ه الت وط ل د المتح ة للبن ة العادل ي القيم رات ف اس التغي وط. وقي ة ألداة التح العادل

ه وط ل د المتح ة البن ي قيم رات ف إن التغي ك، ف ن ذل الرغم م أثر. وب ر مت ا غي ى أيض ابق يبق ي الس اريخ م ،ف ن ت
وازن ادة الت من  ،إع ً تتض ا م اإل أيض ة للحج ي القيم ر ف ذه التغي اس ھ تم قي ه. وي وط ل د المتح ن البن افي م ض

الرجوع  ن، وب ة م رات بداي ىالتغي وط. إل ة التح م عالق ه وس م في ذي ت اريخ ال ن الت دال م وازن ب ادة الت اريخ إع ، ت
ت  ال، إذا كان بيل المث ى س ت العل د تحوط أة ق ل -منش ي األص درل –ف م ق ل  100 هحج عر آج لعة بس ن س ن م ط

وط) و 80 ة التح ة عالق د بداي ل عن عر اآلج ة (الس دة عمل م أوح افت حج ان 10ض ي  أطن وازن ف ادة الت د إع عن
ل  عر اآلج ه الس ان في ت ك ة 90وق دة عمل ريحتين:  ،وح مل ش وازن يش ادة الت د إع ه بع وط ل د المتح إن البن ف

  وحدة عملة. 90ُمتحوط لھا بسعر  نانأط 10وحدة عملة و 80طن ُمتحوط لھا بسعر100

إن تعديل نسبة التحوط من خالل تخفيض حجم أداة التحوط ال يؤثر على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له.  6.5.18ب
ً وقياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط التي تتعلق بالحجم الذي يستمر وسمه يبقى  الرغم غير متأثر. وب أيضا

من عالقة التحوط. على  نقاص أداة التحوط بمقداره لم يعد جزءً إفإن الحجم الذي تم  ،من تاريخ إعادة التوازن ،من ذلك
طن على أنه  100من مخاطر السعر لسلعة باستخدام حجم مشتق قدره  ابتداءً منشأة قد تحوطت الإذا كانت  ،سبيل المثال

طنا من أداة  90عند إعادة التوازن، فإن مبلغا اسميا من  أطنان 10بمقدار أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك الحجم 
) الذي لم يعد جزء من عالقة أطنان 10لنتائج ذلك على الحجم المشتق (أي  6.5.16الفقرة ب أنظرالتحوط سيتبقى (

  التحوط).   

ة قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له. ال يؤثر تعديل نسبة التحوط من خالل زيادة حجم أداة التحوط على كيفي 6.5.19ب
وقياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط التي تتعلق بالحجم الذي تم وسمه في السابق يبقى أيضا غير متأثر. 

ً فإن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط تتضمن  ،من تاريخ إعادة التوازن ،وبالرغم من ذلك ي التغيرات ف أيضا
، تاريخ إعادة التوازن بدال من إلىضافي من أداة التحوط. ويتم قياس التغيرات بداية من، وبالرجوع قيمة الحجم اإل

من مخاطر سعر سلعة  ابتداءً منشأة قد تحوطت الالتاريخ الذي تم فيه وسم عالقة التحوط. على سبيل المثال، إذا كانت 
عند إعادة التوازن، فإن أداة التحوط بعد  أطنان 10ضافت حجم أط وطن على أنه أداة تحو 100باستخدام حجم مشتق 

. والتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط ھو إجمالي التغير أطنان 110إعادة التوزن ستشمل إجمالي حجم مشتق قدرة 
قات (ويحتمل جدا) ن يكون لھذه المشتأ. ويمكن أطنان 110في القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدرة 

وقات مختلفة (بما في ذلك احتمال وسم أنظراً ألنه قد تم الدخول فيھا في  ،سعارھم اآلجلةأمثل  ،ساسية مختلفةأشروط 
  ).     األوليمشتقات في عالقات التحوط بعد إثباتھا 
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قياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة ال يؤثر تعديل نسبة التحوط من خالل تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية  6.5.20ب

ً التحوط. وقياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له التي تتعلق بالحجم الذي يستمر وسمه يبقى  غير متأثر.  أيضا
من عالقة  من تاريخ إعادة التوازن، فإن الحجم الذي يتم به تخفيض البند المتحوط له لم يعد جزءً  ،وبالرغم من ذلك

وحدة عملة وخفضت  80طن من سلعة بسعر آجل 100حجم ابتداًء –منشأة الإذا تحوطت  ،على سبيل المثالالتحوط. 
طنا ُمتحوط لھا  90عند إعادة التوازن، فإن البند المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون  أطنان 10ذلك الحجم بمقدار 

من عالقة التحوط فتتم المحاسبة عنھا وفقا  لم تعد جزءً من البند المتحوط له التي  أطنان 10ما أوحدة عملة.  80بمبلغ 
 – 6.5.22والفقرات ب 6.5.7 – 6.5.6الفقرات  أنظرلمتطلبات عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط (

  ).   6.5.28ب

يتوقع أن تؤثر  عند إعادة التوازن لعالقة تحوط، يجب على المنشأة تحديث تحليلھا لمصادر عدم فاعلية التحوط التي 6.5.21ب
  ). يجب تحديث توثيق عالقة التحوط بناء على ذلك.2- 4- 6الفقرة ب أنظرجلھا (المتبقي) (أعلى عالقة التحوط خالل 

  عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط

بط التأھل فيه ضوا لم تعدمن التاريخ الذي  - بأثر مستقبلي -يتم تطبيق عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط   6.5.22ب
  مستوفاة.

  ال يجوز للمنشأة إلغاء وسم عالقة تحوط وبالتالي عدم االستمرار في عالقة التحوط التي: 6.5.23ب

ن المنشأة أعن التحوط (أي  للمحاسبةعليه  ساس التي تأھلت بناءً ال تزال تستوفي ھدف إدارة المخاطر على األ      (أ) 
  ال تزال تتابع ھدف إدارة المخاطر).

إذا كان  ،سس التأھل اآلخرى (بعد األخذ في الحسبان أي إعادة موازنة لعالقة التحوطأتستمر في استيفاء جميع     ) (ب
  ذلك ھو الحال).

ھدافھا من إدارة المخاطر. يتم وضع استراتيجية أمنشأة إلدارة المخاطر عن الألغراض ھذا المعيار، تختلف استراتيجية  6.5.24ب
دارتھا للمخاطر. عادة، تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر إعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية أ إدارة المخاطر على

قائمة  -عادة -المخاطر التي تتعرض لھا المنشأة وتبين كيفية استجابة المنشأة لھا. وتكون استراتيجية إدارة المخاطر 
لحاالت التي تحدث عنما تكون االستراتيجية قائمة طول وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع التغيرات في األفترة 

(على سبيل المثال، معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة ألسعار سلعة ينتج عنھا مدى مختلف للتحوط). وتحدد ھذه 
كثر تحديدا. وفي المقابل، فإن ھدف أرشادات إمنشأة من خالل سياسات تحتوي الاالستراتيجية وثيقة عامة تنتظم في 

ارة المخاطر فيما يتعلق بعالقة تحوط ينطبق على مستوى عالقة التحوط. فھو يتعلق بكيفية استخدام أداة التحوط إد
المحددة التي تم وسمھا في التحوط من تعرض محدد تم وسمه على أنه البند المتحوط له. عليه، فإن استراتيجية إدارة 

ھداف إدارة مخاطرھا بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر أي تتعلق ن تشمل العديد من عالقات التحوط التأمخاطر يمكن ال
  الشاملة تلك. على سبيل المثال:

منشأة لديھا استراتيجية إلدارة تعرضھا لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد نطاقات للمنشأة ككل لمزيج بين     (أ) 
في  40 إلىفي المائة  20الحفاظ على ما بين  تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. واالستراتيجية ھي

ين تضع أالمائة من الدين عند معدالت ثابتة. تقرر المنشأة من حين آلخر كيفية تنفيذ ھذه االستراتيجية (أي 
في المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت) وھو ما يعتمد على  40 إلىفي المائة  20نفسھا ضمن نطاق بين نسبة 

كثر مما ھو عندما تكون أدة. وإذا كانت معدالت الفائدة منخفضة تحدد المنشأة الفائدة لدين مستوى معدالت الفائ
وحدة  30وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مقايضة  100معدالت الفائدة مرتفعة. ودين المنشأة ھو 

ضافي بمبلغ إصدار دين عملة منه بتعرض معدل فائدة ثابت. تستفيد المنشأة من معدالت الفائدة المنخفضة إل
وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت. وعلى ضوء معدالت  50

في المائة من إجمالي الدين  40الفائدة المنخفضة، تقرر المنشأة تحديد تعرضھا لمعدل الفائدة الثابت بـ 
مما ينتج  ،عرضھا في السابق بمعدل الفائدة المتغيرت منمن المدى الذي تحوطت  وحدة عملة 20بتخفيض 

وحدة عملة. وفي ھذه الحالة، تبقى استراتيجية إدارة المخاطر دون  60عنه تعرض لمعدل فائدة ثابت بمبلغ 
وحدة  20تغيير. وبالرغم من ذلك، في المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك االستراتيجية قد تغير ويعني ھذا أنه، لـ 

المخاطر قد تغير (أي  إدارةيكون ھدف  التعرض لمعدل فائدة متغير الذي تم التحوط له في السابق،عملة من 
على مستوى عالقة التحوط). وتبعا لذلك، ففي ھذه الحالة يجب عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط لمبلغ 

ابق. وقد ينطوي ذلك على وحدة عملة من التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في الس 20
منشأة بحجم المقايضة الوحدة عملة ولكن، تبعاً للظروف، قد تحتفظ  20تخفيض مركز المقايضة بمبلغ اسمي 

من سجل تداول. وفي  وقد تستخدمه للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح جزءً  ،على سبيل المثال ،ذلك
نھا الجديد بمعدل الفائدة الثابت بتعرض لمعدل فائد من دي منشأة بدال من ذلك جزءً الالمقابل، إذا قايضت 

يجب االستمرار في المحاسبة عن التحوط لتعرضھا لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في  همتغير، فإن
  السابق.
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ن مخاطر معدل الفائدة م ،على سبيل المثال ،بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكرر    (ب)
إثبات أدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك  إلغاءضافة أدوات دين جديدة وإن إمحفظة أدوات دين مفتوحة. 

نه يختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ االستحقاق). وھذه عملية ديناميكية ال يبقى فيھا ال أالتعرض (أي 
لديھا مثل التي منشأة الوتبعا لذلك، فإن التعرض وال أدوات التحوط المستخدمة إلدارته ھي ذاتھا لوقت طويل. 

ھذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التحوط المستخدمة إلدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض. 
شھرا يتم وسمھا على أنھا البند المتحوط  24دوات الدين التي يتبقى لتاريخ استحقاقھا أعلى سبيل المثال، فإن 
جراء ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات االستحقاق شھرا. ونفس اإل 24ئدة لمدة له من مخاطر معدل الفا

اآلخرى. وبعد فترة زمنية قصيرة ال تستمر المنشأة في جميع، أو بعض أو جزء من عالقات التحوط التي تم 
مھا وتقوم بوسم عالقات تحوط جديدة لفترات استحقاق على أساس حج ،وسمھا في السابق لفترات استحقاق

وأدوات التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت. يعكس عدم االستمرار في عالقات التحوط في ھذه الحالة 
عالقات التحوط تلك التي تم تأسيسھا بشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة تحوط جديدة وبند متحوط له جديد بدال 

 ،ق. وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر ھي نفسھامن أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم وسمھما في الساب
عليه  والتي بناءً  ،ولكن ليس ھناك ھدف إلدارة مخاطر يستمر لعالقات التحوط تلك التي تم وسمھا في السابق

المدى الذي يكون  إلىلم تعد موجودة. في مثل ھذه الحالة، ينطبق عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط 
على جميع  ،على سبيل المثال ،وقد يؤثر ،اطر قد تغير. ويعتمد ذلك على وضع المنشأةفيه ھدف إدارة المخ

  أو على جزء من عالقة تحوط فقط. ،عالقات التحوط  أو على البعض منھا فقط لفترة استحقاق

والمبالغ مستحقة منشأة لديھا استراتيجية إلدارة المخاطر تدير بموجبھا مخاطر العملة األجنبية لمبيعات متوقعة      (ج) 
جنبية على أنھا عالقة تحوط التحصيل الناتجة عنھا. وضمن تلك االستراتيجية تدير المنشأة مخاطر العملة األ

محددة فقط حتى وقت إثبات المبلغ المستحق التحصيل. وبعدھا ال تعود المنشأة تدير مخاطر العملة االجنبية 
جنبية من المبالغ ذلك، فإنھا تديرھا مع مخاطر العملة األ على أساس عالقة التحوط المحددة تلك. وبدال من

مستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد والمشتقات (التي ال تتعلق بمعامالت متوقعة ال تزال معلقة) المقومة 
جراء يعمل كتحوط "طبيعي" ألن المكاسب والخسائر جنبية. وألغراض محاسبية، فإن ھذا اإلبنفس العملة األ

 ،جنبية من جميع تلك البنود يتم إثباتھا فورا ضمن الربح أو الخسارة. وتبعا لذلكاطر العملة األمن مخ
فإذا تم وسم عالقة التحوط حتى تاريخ السداد، فيجب عدم استمرارھا عندما يتم إثبات  ،وألغراض محاسبية

ن مخاطر العملة إيعد ينطبق. ألن ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط األصلية لم  ،المبلغ المستحق التحصيل
دارتھا االن ضمن نفس االستراتيجية ولكن على أساس مختلف. وفي المقابل، فإذا كان لدى إجنبية تتم األ

جنبية على أنھا عالقة تحوط مستمرة لمبلغ المنشأة ھدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة األ
لتحصيل حتى تاريخ التسوية، فإن المحاسبة عن التحوط ستستمر المبيعات المتوقعة تلك والمبلغ المستحق ا

  حتى ذلك التاريخ.

  المحاسبة عن التحوط على: في يمكن أن يؤثر عدم االستمرار  6.5.25ب

  عالقة التحوط في مجملھا؛ أو     (أ)

  من عالقة التحوط).ن المحاسبة عن التحوط تستمر للفترة المتبقية أجزء من عالقة التحوط (وھو ما يعني     (ب)

  تستوفي ضوابط التأھل. على سبيل المثال: ،ككل ،عدم استمرار عالقة التحوط  في مجملھا عندما ال تعوديتم   6.5.26ب

ساس الذي تأھلت بموجبه للمحاسبة على األ عندما ال تعود عالقة التحوط تستوفي ھدف إدارة المخاطر بناءً       (أ) 
  ؛ أولم تعد تتابع ھدف إدارة المخاطر) ن المنشأةأعن التحوط (أي 

من عالقة  الحجم بكامله الذي كان جزءً  إلىنھاؤھا (بالنسبة إن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو أ   (ب) 
  التحوط)؛ أو

نية بدأ يھيمن عندما ال تعود ھناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن اثر المخاطر االئتما    (ج) 
  على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة.

عدم استمرار جزء من عالقة تحوط (وتستمر المحاسبة عن التحوط للجزء المتبقي منھا) عندما يتوقف فقط جزء من  بتم 6.5.27ب
  عالقة التحوط عن استيفاء ضوابط التحوط. على سبيل المثال:

فإن نسبة التحوط قد يتم تعديلھا بشكل ال يعود معه بعض من حجم البند  ،ن لعالقة التحوطعند إعادة التواز     (أ) 
وعليه ال تستمر المحاسبة عن التحوط فقط  ،) 6.5.20الفقرة ب أنظرمن عالقة التحوط ( المتحوط له جزءً 

  من عالقة التحوط.  لذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد جزءً 

حد  إلىال يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي ھو معاملة متوقعة (أو مكون لھا) محتمال عندما     (ب) 
كبير، فإن المحاسبة عن التحوط ال تستمر فقط لذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتمال 

ام بوسم تحوطات معامالت متوقعة حد كبير. وبالرغم من ذلك، إذا كان لدى المنشأة سجل تاريخي من القي إلى
-بشكل دقيق  - ن معامالت التوقع لم يعد متوقعا حدوثھا، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ أومن ثم تقرر الحقا 

بمعامالت التوقع تكون محل شك عند التنبؤ بمعامالت متوقعة مشابھة. وھذا يؤثر على تقويم ما إذا كان من 
) وعليه، ما إذا كانت مؤھلة على 6.3.3الفقرة  أنظرت متوقعة مشابھة (حد كبير حدوث معامال إلىالمحتمل 

  أنھا بنود ُمتحوط لھا.        
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منشأة وسم عالقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تحوط أو بند متحوط له من عالقة تحوط سابقة لم يتم التستطيع   6.5.28ب
 ستئنافإعادة اكامل). وھذا ال يشكل استمرارا لعالقة تحوط ولكن االستمرار في المحاسبة عن التحوط لھا (جزئيا أو بال

  . على سبيل المثال:لھا

ن عالقة التحوط أأداة تحوط تتعرض لتدھور ائتماني شديد تستبدلھا المنشأة بأداة تحوط جديدة. وھذا يعني      (أ) 
د تم وسم أداة التحوط الجديدة األصلية فشلت في تحقيق ھدف إدارة المخاطر وعليه لم تستمر في مجملھا. وق

على أنھا تحوط من نفس التعرض الذي تم التحوط له في السابق وتشكل عالقة تحوط جديدة. وعليه، فإن 
، إلىالتغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية للبند المتحوط له يتم قياسھا اعتبارا من، وبالرجوع 

  دال من التاريخ الذي تم فيه وسم عالقة التحوط األصلية. تاريخ وسم عالقة التحوط الجديدة ب

جلھا. ويمكن وسم أداة التحوط في عالقة التحوط تلك على أنھا أعدم االستمرار فيھا قبل نھاية  يتمعالقة تحوط     (ب) 
دة حجم أداة التحوط في عالقة تحوط أخرى (على سبيل المثال عند تعديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن بزيا

  أداة التحوط أو عند وسم عالقة تحوط جديدة كاملة).

  المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات

مقابل توفير حماية لحامل الخيار على مدى  نه متعلق بفترة زمنية ألن قيمته الزمنية تمثل عبءً أن يعد بأيمكن لخيار  6.5.29ب
ً متحوط اُ رض من تقويم ما إذا كان خيار ما يتحوط معاملة أو بندالجانب المھم للغففترة من الزمن. وبالرغم من ذلك،   ا

ً له متعلق عليه وبما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الربح أو الخسارة.  ،بفترة زمنية ھما خصائص ذلك البند المتحوط له ا
المتحوط له (بغض  (أ)) على أساس طبيعة البند6.5.15الفقرة  أنظريجب على المنشأة تقويم نوع البند المتحوط له (

  النظر عما إذا كانت عالقة التحوط ھي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة):

نه معاملة طابع أتتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند متحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط له   (أ)    
ا تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند متحوط له عندم ،نھا تكاليف لتلك المعاملة. مثال ذلكأقيمتھا الزمنية 

سواء  ،تكاليف المعاملة (على سبيل المثال، منشأة تتحوط شراء سلعة األوليينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه 
ً كانت معاملة متوقعة أو ارتباط  األوليمقابل مخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف المعاملة في القياس  اً،ملزم ا

للبند المتحوط له المعين، فإن القيمة الزمنية  األوليدراج القيمة الزمنية للخيار في القياس ). ونتيجة إلللمخزون
تحوط بيع  التي منشأةالتؤثر على الربح أو الخسارة في نفس الوقت كتأثير البند المتحوط له. وبالمثل، فإن 

ً سلعة، سواء كان معاملة متوقعة أو ارتباط ً ملزم ا يمة الزمنية للخيار على أنھا جزء من التكلفة ، تدرج القا
يراد من المتعلقة بذلك البيع (وعليه، فإن القيمة الزمنية يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في نفس فترة اإل

  البيع المتحوط له).

ن القيمة أُمتحوط له القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند ُمتحوط له متعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند ال  (ب)   
مخاطر على مدى فترة زمنية معينة (ولكن البند الُمتحوط الالزمنية لھا طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل 

إذا تم التحوط لمخزون  ،له ال ينتج عنه معاملة تتضمن مفھوم تكلفة معاملة وفقا للبند (أ)). على سبيل المثال
شھر باستخدام خيار سلعة بفترة عمر مقابلة، فإن القيمة الزمنية أستة سلعة مقابل انخفاض القيمة العادلة ل

للخيار يتم تخصيصھا على الربح أو الخسارة (أي يتم استنفادھا على أساس منتظم ومنطقي) على مدى فترة 
شھرا باستخدام خيار  18جنبية ُمتحوط لھا لمدة أشھر تلك. مثال آخر تحوط صافي استثمار في عملية أالستة 

  شھرا.    18جنبية، ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى فترة أمبادلة عمالت 

ً  ،بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند الُمتحوط له على الربح أو الخسارة ،تؤثر خصائص البند الُمتحوط له  6.5.30ب على  أيضا
ُ ُمتحوط اُ وط بندالفترة التي يتم على مداھا استنفاد القيمة الزمنية لخيار يتح ً له متعلق ا وھو ما يتفق مع  ،بفترة زمنية ا

ن تؤثر خاللھا القيمة الحقيقية للخيار على الربح أو الخسارة وفقا للمحاسبة عن التحوط. على سبيل أالفترة التي يمكن 
ائدة من سند بمعدل على) لتوفير حماية مقابل الزيادات في مصروف الفأإذا تم استخدام خيار معدل فائدة (حد  ،المثال
على يتم استنفادھا في الربح أو الخسارة على مدى نفس الفترة التي تؤثر خاللھا فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األ معوم،

  على على الربح أو الخسارة:أي قيمة حقيقية للحد األ
   

ى من إجمالي عمر السند بالمعدل ولعلى في معدالت الفائدة للسنوات الثالث األإذا زادت تحوطات الحد األ     (أ) 
على يتم استنفادھا على مدى السنوات الثالث البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األ المعوم

  االولى.

له بداية آجلة يتحوط الزيادات في معدالت الفائدة لسنتين ولثالث سنوات من إجمالي  اً على خيارإذا كان الحد األ     (ب)
على يتم استنفادھا خالل البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األ المعومد بالمعدل عمر السن

  سنتين وثالث سنوات.

ً  6.5.15تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة  6.5.31ب على توليفة من خيار مشترى وخيار مكتوب  أيضا
ليھا إلھا صافي قيمة زمنية صفرية في تاريخ وسمھا على أنھا أداة تحوط (يشار  حدھما خيار بيع واآلخر خيار شراء)أ(

عموما على أنھا "طوق بتكلفة صفرية"). وفي تلك الحالة، يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة الزمنية 
الي فترة عالقة التحوط حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة الزمنية على مدى إجم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر

  . عليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق بـ:اً صفر
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فإن مبلغ القيمة الزمنية في نھاية عالقة التحوط الذي يعدل البند الُمتحوط له أو  ،معاملة تتعلق ببند ُمتحوط له     (أ)  
  (ب)) يكون صفراً. 5.15 .6الفقرة  أنظرذلك الذي تتم إعادة تصنيفه ضمن الربح أو الخسارة (

  صفراً.يكون مصروف االستنفاد المتعلق بالقيمة الزمنية فإن  ،بند متحوط له متعلق بفترة زمنية     (ب) 

 ةمتعلق القيمة الزمنية فيه كونفقط بقدر المدى الذي ت 6.5.15تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة   6.5.32ب
(القيمة الزمنية التي تم ضبطھا). تتعلق القيمة الزمنية لخيار بالبند الُمتحوط له إذا كانت الشروط  له وطالُمتح بالبند
عليه، إذا لم يكن قد تم وساس) قد تم ضبطھا مع البند الُمتحوط له. ساسية للخيار (مثل المبلغ االسمي والعمر واألاأل

حوط له، فيجب على المنشأة تحديد القيمة الزمنية التي تم ضبطھا، أي ساسية للخيار والبند الُمتبالكامل ضبط الشروط األ
نه وفقا لذلك ينبغي أكم من القيمة الزمنية التي تم تضمينھا في العالوة (القيمة الزمنية الفعلية) يتعلق بالبند الُمتحوط له (و

باستخدام تقويم الخيار الذي له شروط ). وتحدد المنشأة القيمة الزمنية التي تم ضبطھا 6.5.15معاملته وفقا للفقرة 
  ساسية تتطابق بشكل كامل مع البند الُمتحوط له.   أ

إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية التي تم ضبطھا تختلفإن، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في  6.5.33ب
  :يلي كما 6.5.15مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة 

فيجب على  ،ضبطھا تم التيعلى من القيمة الزمنية أ ،في بداية عالقة التحوط ،إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية    (أ)   
  المنشأة:

  تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس القيمة الزمنية التي تم ضبطھا.   ) 1(
  غيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن الربح أو الخسارة.المحاسبة عن الفروق في ت   ) 2(

دنى من القيمة الزمنية التي تم ضبطھا، فيجب على أ ،في بداية عالقة التحوط ،إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية     (ب)
ين المتراكمين التاليين التغيير إلىالمنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع 

  دنى:أيھما أ ،في القيمة العادلة

  القيمة الزمنية الفعلية؛ أو   ) 1(

  القيمة الزمنية التي تم ضبطھا.   ) 2(

  يجب إثبات أي جزء متبقي من التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن الربح أو الخسارة.

  لألدوات المالية والفروق المبنية على أسعار العمالت األجنبيةجلة المحاسبة عن العنصر اآلجل للعقود اآل

لفترة زمنية (وھي الفترة التي يتم  عباءً أن يعد عقد آجل على أنه متعلق بفترة زمنية ألن عنصره اآلجل يمثل أيمكن  6.5.34ب
أداة تحوط تتحوط معاملة أو بندا الصلة بالغرض من تقويم ما إذا كانت  ذاتحديدھا له). وبالرغم من ذلك، فإن الجانب 

بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الربح أو  نُمتحوطا له يتعلق بفترة زمنية ھي خصائص ذلك البند الُمتحوط لھ
(أ)) على أساس  6.5.15و 6.5.16الفقرتين  أنظرعليه، يجب على المنشأة تقويم نوع البند الُمتحوط له (والخسارة. 

  ه (بغض النظر عما إذا كانت عالقة التحوط ھي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة):طبيعة البند الُمتحوط ل

العنصر اآلجل لعقد آجل يتعلق ببند ُمتحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند الُمتحوط له ھي معاملة       (أ) 
العنصر اآلجل يتعلق ببند ُمتحوط للعنصر اآلجل لھا طابع تكاليف لتلك المعاملة. مثال على ذلك عندما يكون 

ة تتحوط شراء مخزون أتكاليف معاملة (على سبيل المثال منش األوليله ينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه 
ً سواء كان معاملة متوقعة أو ارتباط ،جنبيةأُمقوم بعملة  جنبية وتتضمن تكاليف أمقابل مخاطر عملة  اً،ملزم ا

لبند التحوط المحدد،  األوليزون). ونتيجة إلدراج العنصر اآلجل في القياس للمخ األوليمعاملة ضمن القياس 
فإن العنصر اآلجل يؤثر على الربح أو الخسارة في نفس الوقت الذي يؤثر فيه البند الُمتحوط له. وبالمثل، فإن 

ً وقعة أو ارتباطسواء كانت معاملة مت ،جنبيةأجنبية مقابل مخاطر عملة أمنشأة تتحوط بيع سلعة مقومة بعملة   ا
جل يتم إثباته عليه فإن العنصر اآلوتتضمن العنصر اآلجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع ( اً،ملزم

  يراد من البيع الُمتحوط له).ضمن الربح أو الخسارة في نفس الفترة التي يتم فيھا إثبات اإل

ه يتعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الُمتحوط له ھي جل لعقد آجل متعلقا ببند ُمتحوط ليكون العنصر اآل    (ب) 
ن العنصر اآلجل له طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة (ولكن البند أ

إذا تم تحوط  ،الُمتحوط له ال ينتج عنه معاملة تتضمن مفھوم تكلفة معاملة وفقا للبند (أ)). على سبيل المثال
شھر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر مقابل، فإن أزون سلعة مقابل التغيرات في القيمة العادلة لستة مخ

العنصر اآلجل للعقد اآلجل يتم تخصيصه للربح أو الخسارة (أي يتم استنفادة على أساس منتظم ومنطقي) على 
شھرا  18ُمتحوط لھا لفترة  شھر تلك. مثال آخر تحوط صافي استثمار في عملية اجنبيةأمدى فترة الستة 

جنبية آجل ينتج عنه تخصيص العنصر اآلجل من العقد اآلجل على مدى فترة أباستخدام عقد صرف عملة 
  الثمانية عشر شھرا تلك.

ً  ،بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند الُمتحوط له على الربح أو الخسارة ،تؤثر خصائص البند الُمتحوط له 6.5.35ب على  أيضا
 ،رة التي يتم على مداھا استنفاد العنصر اآلجل من العقد اآلجل الذي يتحوط بندا ُمتحوطا له متعلقا بفترة زمنيةالفت
إذا كان عقد آجل يتحوط  ،على مدى الفترة التي يتعلق بھا العنصر اآلجل. على سبيل المثال -أي االستنفاد–يكون الذي و

فإن العنصر اآلجل يتم استنفادة  ،شھرأستة  بعدشھر تبدأ أر لفترة ثالثة شھأمن التعرض للتقلب في معدالت فائدة ثالثة 
  التاسع. إلىخالل الفترة التي تمتد من الشھر السابع 
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ً  6.5.16تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من عقد آجل وفقا للفقرة  6.5.36ب إذا كان العنصر اآلجل صفراً، في التاريخ  ،أيضا
يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة  هاآلجل على أنه أداة التحوط. وفي تلك الحالة، فإن الذي يتم فيه وسم العقد
حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة العادلة  ،العنصر اآلجل ضمن الدخل الشامل اآلخر إلىالعادلة يمكن نسبتھا 

فإذا كان العنصر اآلجل من  ،التحوط صفراً. وعليه العنصر اآلجل على مدى إجمالي فترة عالقة إلىالذي يمكن نسبته 
  :بما يليعقد آجل يتعلق بما 

المبلغ المتعلق بالعنصر اآلجل في نھاية عالقة التحوط الذي يعدل البند فإن  ،معاملة تتعلق ببند ُمتحوط له     (أ) 
) 6.5.16(ب) و6.5.15تين الفقر أنظرالُمتحوط له أو ذلك الذي تمت إعادة تصنيفه ضمن الربح أو الخسارة (

  يكون صفراً.س

  صفراً. يكونمبلغ االستنفاد المتعلق بالعنصر اآلجل فإن البند الُمتحوط له المتعلق بفترة زمنية     (ب) 

فقط بقدر المدى الذي يكون فيه العنصر  6.5.16تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقا للفقرة  6.5.37ب
علقا بالبند الُمتحوط له (العنصر اآلجل الذي تم ضبطه). يكون العنصر اآلجل من العقد اآلجل متعلقا بالبند اآلجل مت

ساس) قد تم ضبطھا مع البند ساسية للعقد اآلجل (مثل المبلغ االسمي، والعمر واألالُمتحوط له إذا كانت الشروط األ
عقد اآلجل والبند الُمتحوط له قد تم ضبطھا بالكامل، فيجب على ساسية للفإذا لم تكن الشروط األ ،عليهوالُمتحوط له. 

جل (العنصر العقد اآل إلىضافته إأي كم من العنصر اآلجل الذي تمت  ،المنشأة تحديد العنصر اآلجل الذي تم ضبطة
العنصر اآلجل الذي ). وتحدد المنشأة 6.5.16اآلجل الفعلي) يتعلق بالبند الُمتحوط له (ولذلك يجب أن يعالج وفقا للفقرة 

  ساسية تتطابق بالكامل مع البند الُمتحوط له.   أتم ضبطه باستخدام تقويم العقد اآلجل الذي يكون له شروط 
  

إذا كان العنصر اآلجل الفعلي والعنصر اآلجل الذي تم ضبطه يختلفإن، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في  6.5.38ب
  كاآلتي: 6.5.16لكية وفقا للفقرة مكون منفصل لحقوق الم

كبر من مبلغ العنصر اآلجل الذي تم أ ،في بداية عالقة التحوط ،إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي     (أ) 
  ضبطة، فيجب على المنشأة:

  ه.تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس العنصر اآلجل الذي تم ضبط  ) 1(

  المحاسبة عن الفروق في التغيرات في القيمة العادلة بين العنصرين اآلجلين ضمن الربح أو الخسارة.  ) 2(

قل من مبلغ العنصر اآلجل الذي تم أ ،في بداية عالقة التحوط ،إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي   (ب) 
 التغيرين إلىمكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع  فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في ،ضبطه

  :دنىأ يھماأ ،العادلة القيمة في التاليين المتراكمين

  المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي؛ أو  ) 1(

  المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الذي تم ضبطة.  ) 2(

  فعلي ضمن الربح أو الخسارة.ي مبلغ متبقي من التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل الأيجب إثبات 

عن األداة المالية وتستثنيه من وسم تلك األداة المالية على أنھا  الفرق المبني على العملة األجنبيةمنشأة العندما تفصل  6.5.39ب
تنطبق على  6.5.38ب – 6.5.34رشادات التطبيق الواردة في الفقرات بإ(ب))، فإن 6.2.4الفقرة  أنظرأداة تحوط (

  بنفس الطريقة التي يتم تطبيقھا على العنصر اآلجل من العقد اآلجل. المبني على العملة األجنبية الفرق

  )6- 6تحوط مجموعة بنود (القسم 
  

  تحوط صافي مركز 
  

  التأھل للمحاسبة عن التحوط ووسم صافي مركز

أة تتحوط    6.6.1ب ط إذا كانت المنش بة عن التحوط فق ؤھال للمحاس ز م ون صافي مرك ى أساس صاٍف ألغراض إدارة  يك عل
اطر.  ا إذا المخ د م ة وتحدي ذه الطريق أة تتحوط بھ ت المنش ائقم ال أكان و موضوع حق رد  ھ ط مج يس فق رار(ول أو  إق

بية  ق نتيجة محاس ى أساس صاٍف فقط لتحقي بة عن التحوط عل ق المحاس توثيق). وعليه، فإن المنشأة ال تستطيع تطبي
م تكن تلك النتيج ة إذا ل نھجة تعكس معين أة إلدارة المخاطر. يجب أن يشكل تحوط صافي المركز جزءً  م من  المنش

دارة االستراتيجية الموضوعة إلدارة المخاطر. وعادة، ما تتم المصادقة على ھذه االستراتيجية من قبل كبار موظفي اإل
  .24كما ھو محدد في معيار المحاسبة الدولي 

وحدة عملة  150،000ارتباط ملزم بدفع  ،التي عملتھا الوظيفية ھي عملتھا المحلية ،نشأة ألدى الم ،على سبيل المثال   6.6.2ب
وحدة عملة  150،000شھر والتزام ملزم ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ أتسعة  بعدعالن إلا مصروفاتجنبية مقابل أ
شھر تحصل بموجبھا على أتسعة  بعدتھا جنبية تقوم بتسويشھرا. تدخل المنشأة أ في مشتقة بالعملة األ 15 بعدجنبية أ

عليه، فإن وجنبية. وحدة عملة. وليس لدى المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة األ 70جنبية وتدفع أوحدة عملة  100
وحدة  100جنبية وصافي مركز بمبلغ أالمنشأة أ ال تستطيع تطبيق المحاسبة عن التحوط لعالقة تحوط بين مشتقة عملة 

و  - عالن إأي خدمات  -جنبية أوحدة عملة  150،000ون من ارتباط شراء ملزم بمبلغ جنبية (يتكأعملة 
  جنبية) من ارتباط البيع الملزم) لفترة تسعة اشھر.أوحدة عملة  150،000جنبية ( من أوحدة عملة 149900
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مشتقة العملة االجنبية (ألنھا تزيد إذا لم تقم المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة األجنبية على أساس صاٍف ولم تدخل في    6.6.3ب
شھر. أتعرضھا لمخاطر العملة األجنبية بدال من تقليلھا)، فإن المنشأة تكون عندئذ في مركز متحوط له طبيعي لتسعة 

وعادة، فإن ھذا المركز الُمتحوط له ال ينعكس في القوائم المالية ألن المعامالت يتم إثباتھا في فترات تقرير مختلفة في 
ستقبل. ويكون صافي المركز الصفري مؤھال للمحاسبة عن التحوط فقط إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الم
6.6.6.  

عند وسم مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنھا بند متحوط له، يجب على المنشأة وسم مجموعة البنود التي    6.6.4ب
غير محدد من صافي مركز.  مجردوسم مبلغ بز. وال يسمح للمنشأة ن تشكل صافي المركأتتضمن البنود التي يمكن 

وحدة عملة اجنبية  100بمبلغ  أشھر 9 بعدمنشأة لديھا مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة  ،على سبيل المثال
بلغ جنبية. ال تستطيع المنشأة وسم مأوحدة عملة  120شھرا بمبلغ  18 بعدومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة 

جمالي ومبلغ مبيعات إجنبية. وبدال من ذلك، يجب عليھا وسم مبلغ مشتريات أوحدة عملة  20لصافي مركز حتى  مجرد
عنھما معا صافي المركز الُمتحوط له. ويجب على المنشأة وسم إجمالي المراكز التي ينشأ عنھا صافي  أجمالي ينشإ

   المؤھلة.  طلبات المحاسبة عن عالقات التحوط المركز بحيث تكون المنشأة قادرة على االلتزام بمت

  تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط صافي مركز  

(ج) عندما تتحوط صافي 6.4.1منشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة العندما تقرر    6.6.5ب
ثر مشابه كما ھو ألداة أرات في قيمة البنود في صافي المركز الذي له خذ في الحسبان التغيمركز، فإنه يجب عليھا األ

منشأة لديھا مجموعة من ارتباطات البيع  ،التحوط المقترنة بتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط. على سبيل المثال
 اشھر ثمانية عشر بعدمة جنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزأوحدة عملة  100شھر بمبلغ أتسعة  بعدالملزمة 

جنبية أوحدة عملة  20جنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة األجنبية لصاف المركز بمبلغ أوحدة عملة  120بمبلغ 
جنبية. عند تحديد ما إذا كانت متطلبات فاعلية التحوط أوحدة عملة  20جنبية آجل بمبلغ أباستخدام عقد صرف عملة 

  خذ في الحسبان العالقة بين:م ال، يجب على المنشأة األأج) قد تم استيفاؤھا (6.4.1الواردة في الفقرة 

جنبية اآلجل مع التغيرات في قيمة ارتباطات البيع الملزمة القيمة العادلة من عقد صرف العملة األ في التغير      (أ) 
  ، وبينجنبيةالمتعلقة بمخاطر العملة األ

  المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية.    الشراء الملزمةالتغيرات في قيمة ارتباطات       (ب)

صافي مركز صفر فإنھا تأخذ في الحسبان العالقة  6.6.5إذا كان لدى المنشأة في المثال الوارد في الفقرة ب ،وبالمثل   6.6.6ب
ارتباطات الشراء الملزمة  جنبية والتغيرات في قيمةبين التغيرات في ارتباطات البيع الثابتة المتعلقة بمخاطر العملة األ

جنبية عند تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة المتعلقة بمخاطر العملة األ
  (ج).   6.4.1

  تحوطات التدفق النقدي التي تشكل صافي مركز

مركز)، فإن التأھل للمحاسبة عن  يصة (أي صافقاتمنشأة مجموعة من البنود التي لھا مراكز مخاطر مالعندما تحوط   6.6.7ب
ن يكون صافي المركز مؤھال أالتحوط يعتمد على نوع التحوط. وإذا كان التحوط ھو تحوط قيمة عادلة، فيجوز عندئذ 

ن يكون صافي المركز أفعندئذ يمكن  ،إذا كان التحوط ھو تحوط تدفق نقدي ،على أنه بند ُمتحوط له. وبالرغم من ذلك
جنبية وكان وسم صافي المركز ھذا يحدد فترة أھال على أنه بند ُمتحوط له إذا كان تحوطا من مخاطر عملة فقط مؤ

ً ن تؤثر معامالت التوقع على الربح أو الخسارة ويحدد أالتقرير التي يتوقع فيھا    طبيعتھا وحجمھا. أيضا

جنبية لمبيعات وشريحة دنيا أوحدة عملة  100يا بمبلغ على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دن   6.6.8ب
جنبية. ولتحديد وسم جنبية لمشتريات. وكل من المبيعات والمشتريات ُمقومة بنفس العملة األأوحدة عملة  150بمبلغ 

تكون ن أن المبيعات يمكن أتحدد المنشأة في التوثيق األصلي لعالقة التحوط  -بشكل كاف - صافي المركز الُمتحوط له 
من النوع ب ومادة خام أ. تحدد  آالت من النوع أ وآالتن المشتريات يمكن ان تكون أمن المنتج أ أو المنتج ب و

ً المنشأة  وحدة عملة  100ن الشريحة الدنيا للمبيعات (أحجام المعامالت حسب طبيعة كل معاملة. وتوثق المنشأة أ أيضا
جنبية من أوحدة عملة  30جنبية من المنتج أ وأول أوحدة عملة  70ول أجنبية) مكونة من حجم مبيعات متوقعة من أ

تضيف  ،حجام تلك المبيعات على الربح أو الخسارة في فترات التقرير المختلفةأن تؤثر أالمنتج ب. إذا كان من المتوقع 
ن تؤثر في أي يتوقع جنبية من مبيعات المنتج أ التأوحدة عملة  70ول أ ،على سبيل المثال ،المنشأة ذلك في التوثيق

ن تؤثر أجنبية من مبيعات المنتج ب التي من المتوقع أوحدة عملة  30ول أالربح أو الخسارة في فترة التقرير االولى و
ً في الربح أو  الخسارة في فترة التقرير الثانية. توثق المنشأة  وحدة عملة  150ن الشريحة الدنيا من المشتريات (أ أيضا

جنبية من أوحدة عملة  40ول أو ،جنبية من مشتريات من النوع أ من اآلالتأوحدة عملة  60ول أ منجنبية) تتكون أ
حجام ھذه المشتريات على أن تؤثر أجنبية من المادة الخام أ. إذا كان متوقعا أوحدة عملة  50ول أالنوع ب من اآلالت و

حجام المشتريات بحسب فترات وثيق تفصيالت ألالربح أو الخسارة في فترات التقرير المختلفة، تضيف المنشأة في الت
فإن  ،حجام المبيعات). على سبيل المثالأن تؤثر فيھا على الربح أو الخسارة (بمثل ما توثق به أالتقرير التي يتوقع 

  :كما يليمعاملة التوقع يتم تحديدھا 
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ن تؤثر على الربح أو الخسارة من أقع جنبية من مشتريات اآلالت من النوع أ التي يتوأوحدة عملة  60ول أ      (أ)
  فترة التقرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية.

ن تؤثر على الربح أو الخسارة من أجنبية من مشتريات اآلالت من النوع ب التي يتوقع أوحدة عملة  40ول أ    (ب) 
  فترة التقرير الرابعة على مدى فترات التقرير العشرين التالية.

أي  ،ي يتوقع استالمھا في فترة التقرير الثالثة وبيعھاتجنبية من مشتريات المادة الخام الأوحدة عملة  50ول أ    (ج) 
  تؤثر على الربح أو الخسارة في فترة التقرير تلك والفترة التالية.

رات واآلالت والمعدات التي حجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط االستھالك بالنسبة لبنود العقاأيتضمن تحديد طبيعة 
ن يختلف نمط االستھالك تبعا لكيفية استخدام المنشأة لتلك أإذا كانت طبيعة تلك البنود بحيث يمكن  ،ھي من نفس النوع

نتاج مختلفتين ينتج استھالك إمنشأة تستخدم بنود االالت من نوع أ في عمليتي الإذا كانت  ،البنود. على سبيل المثال
فإن توثيقھا لحجم الشراء  ،نتاج على التواليالثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة وحدات اإلبطريقة القسط 

  المتوقع يُفصل ذلك الحجم بحسب أي من نمطي االستھالك ھذين سيتم تطبيقه.

تتضمن التغيرات في يجب أن  6.5.11في حالة تحوط تدفق نقدي لصافي مركز، فإن المبالغ التي يتم تحديدھا وفقا للفقرة   6.6.9ب
ثر مشابه ألداة تحوط مقترنة بالتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط. وبالرغم أقيمة البنود في صافي المركز التي لھا 

ثر مشابه ألداة التحوط يتم إثباتھا فقط حال إثبات أالتغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لھا فإن من ذلك، 
منشأة لديھا مجموعة من  ،يراد. على سبيل المثالإمثل متى يتم إثبات بيع متوقع على أنه  ،تتعلق بھاالمعامالت التي 

جنبية ومجموعة من المشتريات المتوقعة أ ةوحدة عمل 100شھر بمبلغ أتسعة  بعدحد كبير  إلىالمبيعات المتوقعة 
جنبية لصافي حوط المنشأة من مخاطر العملة األجنبية. تتأوحدة عملة  120شھرا بمبلغ  18 بعدحد كبير إلىالمحتملة 

جنبية. عند تحديد المبالغ التي يتم أوحدة عملة  20جنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ أوحدة عملة  20المركز بمبلغ 
  (ب), تقارن المنشأة:6.5.11 -(أ) 6.5.11إثباتھا في احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقا للفقرتين 

رات المتعلقة بمخاطر العملة االجنبية في قيمة ـع التغيـل مـرف اآلجـد الصـادلة من عقـة العـير في القيمــالتغ      (أ) 
  حد كبير؛ مع  إلىالمبيعات المتوقعة المحتملة 

  حد كبير. إلىجنبية  في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األ    (ب)

المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف اآلجل إلى أن يتم إثبات معامالت المبيعات  ، فإنوبالرغم من ذلك
وھو الوقت الذي يتم فيه إثبات المكاسب أو الخسائر من تلك  ،حد كبير في القوائم المالية إلىالمتوقعة المحتملة 

جنبية بين وسم لتغير في سعر صرف العمالت األا إلى عزوهالمعامالت المتوقعة (أي التغير في القيمة الذي يمكن 
  عالقة التحوط وإثبات االيراد).  

فإذا كان في المثال أن للمنشأة صافي مركز صفر فإنھا تقارن التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في  ،وبالمثل  6.6.10ب
ة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة المشتريات حد كبير مع التغيرات المتعلق إلىقيمة المبيعات المتوقعة المحتملة 

حد كبير. وبالرغم من ذلك، تلك المبالغ يتم إثباتھا فقط حال إثبات المعامالت المتوقعة المتعلقة  إلىالمتوقعة المحتملة 
  بھا في القوائم المالية.

  شرائح من مجموعات من البنود يتم وسمھا على أنھا بند ُمتحوط له

نفس ا  6.6.11ب رة بألل ي الفق ذكورة ف باب الم ة 6.3.19س ود القائم ن البن ات م ن مجموع ريحة م ات ش م مكون إن وس ، ف
  يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ االسمي لمجموعة البنود التي يتم منھا تحديد مكون الشريحة الُمتحوط  له.   

على سبيل المثال، في تحوط صافي مركز من  ن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة.أيمكن لعالقة التحوط  6.6.12ب
مكون شريحة من مجموعة  ،في مجموعة ،مجموعة أصول ومجموعة التزامات، فإن عالقة التحوط يمكن أن تتضمن

  أصول ومكون شريحة من مجموعة التزامات.

  عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

فقد تؤثر في بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو  ،ط تدفق نقديفي تحو ،على أنھا مجموعة ،إذا تم التحوط لبنود معا 6.6.13ب
  الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ويعتمد عرض مكاسب أو خسائر التحوط في تلك القائمة على مجموعة البنود.

جنبية تؤثر أقاصة (على سبيل المثال، مجموعة مصروفات عملة تإذا لم يكن لمجموعة من البنود أي مراكز مخاطر م 6.6.14ب
ط لھا من مخاطر العملة حوِّ التي تُ و ،على بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

يجب عندئذ توزيع مكاسب أو خسائر أداة التحوط التي تتم إعادة تصنيفھا على البنود المستقلة المتأثرة بالبنود فجنبية) األ
ضافة صافي المكاسب أو إھذا التوزيع على أساس منتظم ومنطقي وال يجوز أن ينتج عنه يجب أن يتم والُمتحوط لھا. 

  الخسائر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.
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مجموعة مبيعات ومصروفات ُمقومة  ،قاصة (على سبيل المثالتإذا كانت مجموعة البنود ليس فيھا مراكز مخاطر م 6.6.15ب
جنبية) فيجب على المنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في ر العملة األجنبية ُمتحوط لھا من مخاطأبعملة 

التحوط من مخاطر عملة ، على سبيل المثال خذ،بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
وحدة  80جنبية بمبلغ أ جنبية ومصروفات بعملةأوحدة عملة  100جنبية بمبلغ أجنبية لصافي مركز لمبيعات بعملة أ

جنبية. يجب عرض المكسب أو الخسارة من عقد أوحدة عملة  20جنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ أعملة 
الربح أو الخسارة (عندما يؤثر صافي  إلىالصرف اآلجل الذي تمت إعادة تصنيفه من احتياطي تحوط تدفق نقدي 

عالوة على ذلك إذا ونفصل عن المبيعات والمصروفات الُمتحوط لھا. المركز على الربح أو الخسارة) في بند مستقل م
المبيعات ال تزال تقاس بسعر الصرف الفوري وفقا  إيراداتبكر من المصروفات، فإن أحدثت المبيعات في فترة 

عكس . ويتم عرض مكاسب أو خسائر التحوط المتعلقة بھا في بند مستقل منفصل، بحيث ي21لمعيار المحاسبة الدولي 
ثر تحوط صافي المركز، مع تعديل مقابل في احتياطي تحوط التدفق النقدي. وعندما تؤثر أالربح أو الخسارة 

المصروفات الُمتحوط لھا في الربح أو الخسارة في فترة الحقة، فإن مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات التي تم في 
الربح أو الخسارة وعرضھا كبند مستقل منفصل  إلىإعادة تصنيفھا السابق إثباتھا في احتياطي تحوط التدفق النقدي تتم 

التي يتم قياسھا بسعر الصرف الفوري وفقا لمعيار المحاسبة الدولي وعن تلك التي تتضمن مصروفات ُمتحوط لھا، 
21  .  

القيمة العادلة للبند الُمتحوط ساس ليس مقاصة التغير في نواع تحوطات القيمة العادلة، فإن ھدف التحوط  في األألبعض   6.6.16ب
التدفقات النقدية للبند الُمتحوط له. على سبيل المثال، تتحوط منشأة من مخاطر معدل  تغير طبيعةله ولكنه بدال من ذلك 

الفائدة على القيمة العادلة ألداة دين ذات معدل فائدة ثابت باستخدام مقايضة معدل فائدة. ھدف المنشأة من التحوط ھو 
. ينعكس ھذا الھدف على المحاسبة معومتدفقات نقدية بمعدل فائدة  إلىالتدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت  طبيعة تغيير

عن عالقة التحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من مقايضة معدل فائدة في الربح أو الخسارة. وفي حالة تحوط 
فائدة ثابت والتزام بمعدل فائدة ثابت)، فإن صافي الفائدة  صافي مركز (على سبيل المثال صافي مركز ألصل بمعدل

المستحقة ھذا يجب عرضه في بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. وھذا لتجنب جمع 
لمثال، فإن جمالية وإثباتھا في بنود مستقلة مختلفة (على سبيل اإقاصة تصافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ م

يراد الفائدة أو إجمالي إإجمالي  إلىتجنب جمع صافي متحصالت فائدة من مقايضة معدل فائدة واحدة  إلىھذا يؤدي 
  مصروف الفائدة).  

  

 )7تاريخ السريان والتحول (الفصل 

  )7.2التحول (القسم 
  

  األصول المالية المحتفظ بھا للمتاجرة

عمال المنشأة إلدارة أي أصل أھذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان ھدف نموذج ل األوليفي تاريخ التطبيق    7.2.1ب
أ(أ) أو إذا كان األصل المالي مؤھال 4.1.2(أ) أو الشرط الوارد في الفقرة 4.1.2مالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة 

تحديد ما إذا كانت األصول المالية تستوفي يجب على المنشأة  ،. ولذلك الغرض5.7.5لالختيار الوارد في الفقرة 
  .األوليتعريف محتفظ بھا للمتاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء األصول في تاريخ التطبيق 

  الھبوط

عند التحول، يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر االئتمانية بشكل تقريبي عند اإلثبات األولي باألخذ في الحسبان    7.2.2ب
يع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. والمنشأة ليست مطالبة بالقيام جم

ما إذا كان ھناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ  - في تاريخ التحول - ببحث واف عن المعلومات عند تحديد
ھي التي  7.2.20تحديد ذلك دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما فإن الفقرة . وإذا كانت المنشأة ال تستطيع األولياإلثبات 
  تنطبق.

لتحديد مخصص الخسارة من األدوات المالية التي تم إثباتھا بشكل أولي (أو ارتباطات القروض أو عقود الضمان     7.2.3ب
إثبات  إلغاء ىعند التحول وحت ،إن المنشأة، فاألوليالمالي التي تصبح المنشأة فيھا طرفا في العقد) قبل تاريخ التطبيق 

تلك البنود، يجب عليھا األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة في تحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر االئتمانية عند 
لداخلية اإلثبات األولي. ولتحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر االئتمانية، يمكن للمنشأة األخذ في الحسبان المعلومات ا

  .5.5.6ب–5.5.1وفقا للفقرات ب ،بما في ذلك معلومات المحفظة ،والخارجية

عدادھا عند إيمكن للمنشأة التي لھا معلومات تاريخية قليلة استخدام معلومات من تقارير واحصاءات داخلية (قد يكون تم   4- 2- 7ب
ابھة أو خبرة مجموعة نظيرة لھا أدوات مالية تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا جديدا)، والمعلومات حول منتجات مش

  مة.ئإذا كانت مال مقارنة لھا،
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  تعريفات (الملحق أ)
  

  المشتقات

النموذجية على المشتقات العقود المستقبلية والعقود اآلجلة والمقايضات وعقود الخيار. عادة ما يكون للمشتقة  األمثلةمن       1.ب أ
سھم، أو عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدھا في العقد. عدد من األوھو مبلغ عملة، أو  ،مبلغ اسمي

أو استالم مبلغ اسمي عند بداية العقد.  اً وبالرغم من ذلك، فإن األداة المشتقة ال تتطلب من حاملھا أو مكتتبھا استثمار
ير (ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير في ن يتغأوبدال من ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن 

وحدة  1,000قد يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ  ،األساس) نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي. على سبيل المثال
شھر بمائة نقطة أساس. ومثل ھذا العقد ھو مشتقة حتى ولو لم يتم أعملة إذا زاد سعر التعامل بين بنوك لندن لستة 

  لمبلغ االسمي.تحديد ا

ساس (مثل عقد آجل لشراء أداة يشمل تعريف مشتقة في ھذا المعيار العقود التي تتم تسويتھا باإلجمالي بتسليم البند األ      2.ب أ
دين بمعدل فائدة ثابت). قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية 

بمبادلة أدوات مالية (مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي). ومثل ھذا العقد يقع ضمن  أخرى أو
 المنشأة لمتطلباتنطاق ھذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه ويستمر االحتفاظ به لغرض تسليم بند غير مالي وفقا 

 متطلباتھذا المعيار ينطبق على مثل تلك العقود المتعلقة بفإن لك . ومع ذاالستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة
 -  2.4الفقرتين  أنظر( 2.5إذا كانت المنشأة تقوم بالوسم وفقا للفقرة  االستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة

2.7.(  

قل مما ھو مطلوب ألنواع أخرى من أولي أن يكون لھا صافي استثمار أحدى الخصائص المميزة للمشتقة ھي إن إ      3.ب أ
ن يكون لھا استجابة مشابھة للتغيرات في عوامل السوق. ويستوفي عقد الخيار ذلك التعريف ألن أالعقود التي يتوقع 

قل من االستثمار المطلوب للحصول على األداة المالية األساس التي يرتبط بھا الخيار. وتستوفي مقايضة أالعالوة تكون 
  ولي صفر.أولية لعمالت مختلفة لھا قيم عادلة متساوية التعريف ألن لھا صافي استثمار أالتي تتطلب مبادلة  عملةال

نشوء ارتباط بسعر ثابت بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية يستوفي تعريف  إلىيؤدي الشراء والبيع بالطريقة العادية     4- ب أ
فترة االرتباط القصيرة فال يتم إثباتھا على أنھا أداة مالية مشتقة. وبدال من ذلك، األداة المالية. وبالرغم من ذلك، وبسبب 

 3.1.2الفقرات  أنظرفإن ھذا المعيار ينص على محاسبة خاصة عن مثل عقود الشراء والبيع بالطريقة العادية ھذه (
  ).       3.1.6ب – 3.1.3وب

ائر المتغيرات غ إلىيشير تعريف المشتقة         5.ب أ ذه مؤشر خس د. وتشمل ھ ير المالية التي ال تكون مرتبطة بطرف في العق
الزالزل في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة. وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في 

ة ا العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصالً  ر في القيم د. يكون التغي ر لطرف في العق ة لألصل غي لعادل
الي مرتبط ً الم ة تعكس  ا ة العادل ك إذا كانت القيم ط –بالمال يس فق ذه األصول  –ل ل ھ عار السوق لمث ي أس رات ف التغي

ً -(متغيرا ماليا) ولكن  ال - أيضا بيل المث ى س الي). عل ر م را غي ه (متغي إذا  ،حالة األصل غير المالي المحدد المحتفظ ب
ر في كان ضمان القيمة المتبقية لس إن التغي يارة، ف ة للس ة البدني يارة محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات في الحال

ً تلك القيمة المتبقية يكون مرتبط   بمالك السيارة. ا

  وااللتزامات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة المالية األصول

ستخدم األدوات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة بھدف وعموما ت ،الشراء والبيع النشط والمتكرر -عموما - تعكس المتاجرة      6.ب أ
  جل في السعر أو ھامش المتعامل.  توليد ربح من التذبذب قصير األ

  المالية المحتفظ بھا للمتاجرة: االلتزاماتتشمل        7.ب أ

  االلتزامات المشتقة التي ال تتم المحاسبة عنھا على أنھا أدوات تحوط.     (أ) 

مات بتسليم أصول مالية تم اقتراضھا من قبل بائع فوري (أي منشأة تبيع أصوال مالية اقترضتھا ولم االلتزا   (ب)
  تملكھا بعد).

جل القريب (أي أداة دين متداولة قد يعيد المصدر االلتزامات المالية التي يتم تحملھا بنية إعادة شرائھا في األ    (ج) 
  قيمتھا العادلة). جل القريب تبعا للتغيرات فيھا في األءشرا

االلتزامات المالية التي ھي جزء من محفظة من األدوات المالية المحددة التي تدار معا والتي يوجد لھا دليل      (د) 
  رباح على المدى القصير.  على نمط حديث لجني األ

  تزام التزاما محتفظا به للمتاجرة.نشطة متاجرة ال تجعل في حد ذاتھا ذلك االلأن حقيقة استخدام التزام لتمويل إ    8.ب أ
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  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
الموحدة المالية القوائم

  
 الھـــدف

 

منشأة على  عندما تسيطر مبادئ لعرض وإعداد القوائم المالية الموحدة ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع 1
 خرى.األمنشآت ال من أكثر أو واحدة

  تحقيق الھــدف

 :المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا فإن ،1 الفقرة في الوارد الھدف لتحقيق 2

أن تعرض  ،)منشآت تابعة( األخرى المنشآت من أكثر أو واحدةالتي تسيطر على  ،)األميتطلب من المنشأة (  )أ(
 ؛قوائم مالية موحدة

 ؛توحيدلساس لاأل أنھا على، ويحدد السيطرة السيطرةيُعرف مبدأ   )ب(

تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا وبناًء  عندمبدأ السيطرة  يُطبقيحدد كيف   )ج(
   ؛عليه يجب عليھا أن توحد األعمال الُمستثمر فيھا

  ؛يحدد المتطلبات المحاسبية إلعداد القوائم المالية الموحدة  )د(
  من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة االستثمارية.  يُعرف المنشأة االستثمارية ويحدد استثناًء(ھـ)      

توحيد، بما في ذلك الال يتعامل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال وأثرھا على  3
 )."تجميع األعمال" 3ر الدولي للتقرير المالي الشھرة الناشئة عن تجميع أعمال (انظر المعيا

  
  النطــاق

  

ً  منشأةً  تُعد التي المنشأة على يجب 4  جميع على المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا وينطبق. موحدة مالية قوائم تعرض أن أُما
 :يلي ما باستثناء المنشآت

 الشروط التالية:  جميع تستوفي عندماتعرض قوائم مالية موحدة أن المنشأة األم يلزم  ال  )أ(

 أنبشكل جزئي لمنشأة أخرى و –كامل أو منشأة تابعة مملوكة بشكل  – منشأة تابعة مملوكة أنھا )1( 
 إخطارھم تم التصويت لھم يحق ال –خالف ذلك  –الذين  أولئكجميع مالكھا اآلخرين، بمن فيھم 

  ؛ذلك على يعترضوا ولم ،عرض قوائم مالية موحدةت ال األم المنشأة بأن

 أجنبي أو وطني مالية أوراق سوق( عامسوق في  تھاأو أدوات حقوق ملكي ھاأدوات دين في يُتاجر ال )2( 
  ؛)واإلقليمية المحلية األسواق ذلك في بما المقصورة، خارج سوق أو

  

تنظيمية أخرى  ھيئةمالية أو الوراق لألھيئة  لدىلم تودع، وليست في سياق إيداع، قوائمھا المالية  )3( 
 لغرض إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام.

وسيطة لھا، قوائم مالية موحدة تكون متاحة لالستخدام  مٍ أُ  منشأةأو أي  ،لھا النھائية األم المنشأة تعد )4( 
 العام وتلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

  [حذفت]     (ب) 
  

 [حذفت]     (ج)  

 عليھا ينطبقطويلة األجل والتي  الموظف منفعةأو خطط  الخدمة نھايةبعد  ما منفعةينطبق ھذا المعيار على خطط  ال           أ 4
  ".الموظف منافع" 19 الدولي المحاسبة معيار

  
ً قوائم مالية موحدة، إذا كان  تعرض أنمنشأة استثمارية  ھي التي األم للمنشأةيجوز  ال         ب4 ً  منھا مطلوبا  من 31للفقرة  وفقا

  .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة التابعة منشآتھا كافةتقيس  أنھذا المعيار 
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 السيطرة
 

أخرى (األعمال الُمستثمر فيھا)، أن تحدد ما  بمنشأة ارتباطھايجب على المنشأة المستثمرة، بغض النظر عن طبيعة  5
 تقويم ما إذا كانت تسيطر على األعمال الُمستثمر فيھا. خالل منإذا كانت منشأةً أُّماً وذلك 

 متقلبةحقوق في، عوائد  لديھا يكونأو  لـ، ُمعرضة تكونتسيطر المنشأة المستثمرة على األعمال الُمستثمر فيھا عندما  6
طتھا على األعمال تلك العوائد من خالل سل فيلديھا القدرة على التأثير  ويكوناألعمال الُمستثمر فيھا، ب ارتباطھامن 

   الُمستثمر فيھا.

لمنشأة المستثمرة ا دىل يكونعندما،  –، وفقط عندماتسيطر المنشأة المستثمرة على األعمال الُمستثمر فيھا  ،وبالتالي 7
 :يلي ماجميع 

 و ؛)14ـ10سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا (انظر الفقرات   )أ(

 و ؛)16ـ15األعمال الُمستثمر فيھا (انظر الفقرات ب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھاتعرُّض لـ، أو   )ب(

القدرة على استخدام سلطتھا على األعمال الُمستثمر فيھا للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة (انظر الفقرات   )ج(
 .)18ـ17

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال  8
الحقائق  تبين عندمايجب على المنشأة المستثمرة أن تعيد تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا وُمستثمر فيھا. 

ـ 80(انظر الفقرات ب 7في الفقرة  الُمدرجةر من عناصر السيطرة الثالثة أو أكث واحدوالظروف أن ھناك تغيرات في 
 ).85ب

 يتصرفواأن  عليھمعلى أعمال ُمستثمر فيھا عندما يجب  –بشكل جماعي  –أو أكثر من المنشآت المستثمرة  اثنتانتسيطر  9
–  ً األنشطة  توجه أنمنشأة مستثمرة  تستطيع الاألنشطة ذات الصلة. في مثل ھذه الحاالت، نظرا ألنه  لتوجيه – سويا

على األعمال الُمستثمر فيھا. ستحاسب كل  –بشكل منفرد  –منشأة مستثمرة  تسيطربدون التعاون مع اآلخرين، فإنه ال 
، مثل المعيار الصلة ذاتمنشأة مستثمرة عن حصتھا في األعمال الُمستثمر فيھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

االستثمارات في المنشآت الزميلة " 28"، أو معيار المحاسبة الدولي الترتيبات المشتركة" 11قرير المالي الدولي للت
 ."األدوات المالية" 9أو المعيار الدولي للتقرير المالي  "والمشروعات المشتركة

  السلطة 

القدرة  تمنحھاحقوق قائمة  المستثمرة المنشأة لدىكون يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا عندما ي 10
 على عوائد األعمال الُمستثمر فيھا. –بشكل جوھري  –، أي األنشطة التي تؤثر األنشطة ذات الصلةالحالية على توجيه 

ً  –السلطة  تقويم يكونوالحقوق.  عنتنشأ السلطة  11 السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا  تُكتسب عندمابسيطاً، مثل  – أحيانا
 باألخذ تُقومة بموجب أدوات حقوق ملكية مثل األسھم، ويمكن أن حمن حقوق التصويت الممنو –وفقط  بشكل مباشر –
حقوق التصويت من حيازة تلك األسھم. وفي حاالت أخرى، سوف يكون التقويم أكثر تعقيدا ويتطلب أن  الحسبان في

 دما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من الترتيبات التعاقدية. أكثر من عامل واحد، على سبيل المثال عن الحسبان في يُؤخذ

حقوقھا  –بعد  –مارس سلطة حتى ولو لم تُ  ،لديھا قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات الصلة ،منشأة مستثمرةلدى  يكون 12
 المنشأة لدىا إذا كان تحديد م فييمكن أن يساعد دليل على أن المنشأة المستثمرة توجه األنشطة ذات الصلة وفي التوجيه. 
سلطة على  المستثمرةة ألمنشا دىتحديد ما إذا كان ل عندسلطة، ولكن مثل ھذا الدليل، في حد ذاته، ليس قاطعا  المستثمرة
 ُمستثمر فيھا. أعمال

توجيه  علىالقدرة من جانب واحد  تمنحھمحقوق قائمة  المستثمرة المنشآت من أكثر أو أثنينيكون لدى كٍل من  عندما 13
 بشكل – تؤثر التيالمنشأة المستثمرة التي لديھا قدرة حالية على توجيه األنشطة  لدى يكون هاألنشطة ذات الصلة، فإن

 السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا. ،على عوائد األعمال الُمستثمر فيھا – حد أبعد إلى جوھري

 تمنحھامنشآت أخرى حقوق قائمة  لدىمر فيھا حتى ولو كان ستثمُ  أعمالمنشأة مستثمرة سلطة على  لدىيمكن أن يكون  14
. تأثير مھممنشأة أخرى  لدىفي توجيه األنشطة ذات الصلة، على سبيل المثال عندما يكون  المشاركة علىالقدرة الحالية 

سلطة على األعمال الُمستثمر  ،حقوق حمايةب –فقط  – تحتفظالتي  ،المنشأة المستثمرة لدى ليس هوبالرغم من ذلك، فإن
 ونتيجة لذلك فإنھا ال تسيطر على األعمال الُمستثمر فيھا.   ،)28ـ ب 26فيھا (انظر الفقرات ب
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  العوائد

ُمستثمر فيھا عندما العمال باأل ارتباطھامن  متقلبة عوائد في، حقوق لديھا يكون أو لـ، ُمعرضةمنشأة مستثمرة  تكون 15
نتيجة ألداء األعمال الُمستثمر فيھا. ويمكن أن تكون  ارتباطھاالمنشأة المستثمرة من  عوائد تتقلبأن  الممكن منيكون 

ً عوائد المنشأة المستثمرة موجبة فقط، أو سالبة فقط، أو موجبة وسالبة   .معا

يمكن ألكثر من طرف أن تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا، فإنه  –فقط  –على الرغم من أنه يمكن لمنشأة مستثمرة واحدة  16
الحصص غير المسيطرة في  مالكيمكن أن يشارك  ،واحد أن يشارك في عوائد أعمال ُمستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال

 . ھاأرباح األعمال الُمستثمر فيھا أو توزيعات

 العالقة بين السلطة والعوائد

سلطة على األعمال  لديھا –ليس فقط  –المنشأة المستثمرة  تكون عندماتسيطر منشأة مستثمرة على أعمال ُمستثمر فيھا  17
لديھا  –أيضا  –األعمال الُمستثمر فيھا، ولكن ب ارتباطھاعوائد متقلبة من  ،حقوق في لھاأو  لـ، ُمعرضةالُمستثمر فيھا و

 ستثمر فيھا.األعمال المُ ب ارتباطھاعلى عوائد المنشأة المستثمرة من  التأثير فيالقدرة على استخدام سلطتھا 

أن تحدد ما إذا كانت أصيال أو وكيال. فالمنشأة  ،اتخاذ القرار فيلديھا حقوق  ،وبالتالي، يجب على أي منشأة مستثمرة 18
فوضة مُ  اً ال تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا عندما تمارس حقوق 72ـ ب58وفقا للفقرات ب وكيالً  تكونالمستثمرة التي 

 اتخاذ القرارات. في لھا
 

 المتطلبات المحاسبية

  

للمعامالت واألحداث األخرى  متماثلةسياسات محاسبية  باستخداميجب على المنشأة األم أن تعد قوائم مالية موحدة  19
 المتماثلة في ظروف مشابھة.

المنشأة المستثمرة السيطرة على األعمال الُمستثمر  فيهتاريخ الذي تكتسب اليجب أن يبدأ توحيد األعمال الُمستثمر فيھا من  20
 فيھا ويتوقف عندما تفقد المنشأة المستثمرة السيطرة على األعمال الُمستثمر فيھا.

 وحدة.إرشادات إلعداد القوائم المالية المُ  93ـ ب 86الفقرات ب تقدم 21

 الحصص غير المسيطرة 
  

 –المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكية يجب على المنشأة األم أن تعرض الحصص غير  22
 عن حقوق ملكية مالك المنشأة األم. –بشكل منفصل 

التي ال ينتج عنھا فقدان المنشأة األم السيطرة على المنشأة  ،م في منشأة تابعةاألمنشأة الملكية  ةتعد التغيرات في حص 23
 ت مع المالك بصفتھم مالك).معامالت حقوق ملكية (أي معامال ،التابعة

 إرشادات للمحاسبة عن الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة. 96ـ ب94الفقرات ب تقدم 24

 فقدان السيطرة  

 م السيطرة على منشأة تابعة، فإن المنشأة األم:األمنشأة ال تفقد عندما 25

 قائمة المركز المالي الموحدة.تلغي إثبات أصول والتزامات المنشاة التابعة السابقة من   )أ(

ً  وتحاسب ،تثبت أي استثمار متبقي في المنشأة التابعة   )ب( التابعة  المنشأة علىأي مبالغ مستحقة  وعن عنه الحقا
ً مستحقة لھا  أوالسابقة  بھا كما ھو  المحتفظ الحصةقياس  ويعادالمالي ذات الصلة.  للتقريرللمعايير الدولية  وفقا

 علىفي تاريخ فقدان السيطرة  قياسھا المعاد القيمة تعدأن  ويجب(أ).  99) وب3(ب) ( 98مبين في الفقرة ب
 اإلثباتأو التكلفة عند  9األولي لألصل المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  اإلثبات عندالقيمة العادلة  أنھا

 مشروع مشترك، عندما يكون مالئماً. أو زميلة منشأةلالستثمار في  األولي

الحصة المسيطرة السابقة كما ھو مبين في الفقرات  إلى تعودثبت المكسب أو الخسارة المرتبطة بفقدان سيطرة ي  )ج(
 أ.99ب – 98ب

 .  تابعة منشأةإرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة على  أ99ـ ب 97تقدم الفقرات ب 26
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 منشأة استثمارية ھيتحديد ما إذا كانت منشأة 

 
 أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثماريةً. والمنشأة االستثمارية ھي منشأة: على المنشأة األم يجب 27

خدمات إدارة ب المستثمرين أولئك تزويدغرض ل المستثمرين منأو أكثر  واحدتحصل على األموال من مستثمر   )أ(
  ؛االستثمار

عوائد من ال –فقط  –الغرض من أعمالھا ھو أن تستثمر األموال ألجل  يكونفيھا بأن  المستثمرين تجاهتلتزم   )ب(
  ؛كليھما مندخل االستثمار، أو  منالمكاسب الرأسمالية، أو 

 

 م أداء كل استثماراتھا تقريبا على أساس القيمة العادلة. قوِّ تقيس وتُ    )ج(

 إرشادات التطبيق ذات العالقة. م85أ ـ ب85وتوفر الفقرات ب         

يجب على المنشأة أن تنظر فيما إذا كان لديھا  فإنه، 27عند تقويم ما إذا كانت تستوفي التعريف الموضح في الفقرة  28
 الخصائص القياسية للمنشأة االستثمارية التالية:

  ؛ع)85س ـ ب85لديھا أكثر من استثمار (انظر الفقرتين ب  )أ(

  ؛ق)85ف ـ ب85(انظر الفقرات ب واحد مستثمرلديھا أكثر من   )ب(

 و ؛ش)85ر ـ ب85أطراف ذات عالقة بالمنشأة (انظر الفقرتين ب يعدون ال مستثمرينلديھا   )ج(

 ث).85ت ـ ب85لديھا حصص ملكية في شكل حقوق ملكية أو حصص مشابھة (انظر الفقرتين ب  )د(

يتم تصنيفھا على أنھا منشأة لمنشأة  تأھل عدم إلى النموذجيةيؤدي غياب أي من تلك الخصائص  أنبالضرورة  ليس
إفصاحا إضافيا مطلوبا بموجب  النموذجيةالخصائص  ھذهاستثمارية. وتوفر المنشأة االستثمارية التي ليس لديھا جميع 

 ."األخرى المنشآتاإلفصاح عن الحصص في "12أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9الفقرة 

منشأة الالحقائق والظروف أن ھناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة التي تشكل تعريف  تبين عندما 29
في الفقرة  ُموضحة ھي، كما استثماريةلمنشأة  النموذجية، أو الخصائص 27في الفقرة  ُموضحة ھيستثمارية، كما اال
 شأة استثمارية.من ھييجب على المنشأة األم أن تعيد تقويم ما إذا كانت  إنه، ف28

تصبح منشأة استثمارية، أن تحاسب عن  أنھاأنھا تتوقف عن كونھا منشأة استثمارية أو  إماالتي  ،يجب على المنشأة األم 30
 ).101ـ ب 100ير في الوضعية (انظر الفقرتين بيمن التاريخ الذي حدث فيه التغ–بأثر مستقبلي–ر في وضعيتھايالتغي

 الستثناء من التوحيدالمنشآت االستثمارية: ا

 
تطبق المعيار  أن، ال يجوز للمنشأة االستثمارية أن توحد منشآتھا التابعة أو 32باستثناء ما تم توضيحه في الفقرة  31

بدال من ذلك، يجب على المنشأة االستثمارية أن والسيطرة على منشأة أخرى.  تكتسب عندما 3الدولي للتقرير المالي 
 .2 9الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  خالل منتقيس االستثمار في منشأة تابعة بالقيمة العادلة 

  

منشأة استثمارية منشأة تابعة ليست ھي ذاتھا منشأة  لدى يكون عندما، 31في الفقرة  الواردعلى الرغم من المتطلب  32
للمنشأة االستثمارية (انظر الفقرات  االستثمارية باألنشطةتتعلق  التيخدمات الر ياستثمارية وغرضھا الرئيسي ھو توف

من ھذا المعيار الدولي للتقرير  26ـ19تلك المنشأة التابعة وفقا للفقرات  توحد أنيجب عليھا  إنهھـ)، ف85ج ـ ب85ب
 الستحواذ على أي منشأة تابعة من ھذا القبيل.ا على 3تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  أنالمالي و

  

 منفي ذلك تلك الُمَسيطر عليھا جميع المنشآت التي تسيطر عليھا، بما  توحد أنيجب على المنشأة األم لمنشأة استثمارية  33
  منشأة استثمارية. –في حد ذاتھا  –منشأة استثمارية تابعة، ما لم تكن المنشأة األم ھي  خالل
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 –تطبق منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق  عندما" أنه على"القوائم المالية الموحدة"  10من المعيار الدولي للتقرير المالي  7الفقرة ج تنص 2 
على أنھا اشارة الى  9لمعيار الدولي للتقرير المالي ا ىإل ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب أن تُقرأ أي إشارة إنه، ف9المعيار الدولي للتقرير المالي  –بعد 

"األدوات المالية: االثبات والقياس".  39معيار المحاسبة الدولي

 

 

  أ الملحـــق
المعرفة المصطلحات

المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزًء الملحق ھذا يُعد

 الملكية، وحقوق وااللتزامات، األصول، فيھا تُعرض مجموعة لـ المالية القوائم ھي الموحدة المالية القوائم
 على لھا التابعة المنشآتو األم المنشأة لـ النقدية والتدفقات والمصروفات، والدخل،

  .واحدة اقتصادية وحدة أنھم

 يكون أو, لـ ُمعرضة تكون عندما فيھا ُمستثمر أعمال على مستثمرة منشأة تسيطر فيھا ُمستثمر أعمال على السيطرة
 القدرة ولديھا فيھا، الُمستثمر باألعمال ارتباطھا من متقلبة عوائد في، حقوق لديھا
 .فيھا الُمستثمر األعمال على سلطتھا خالل من العوائد في التأثير على

 ألطراف وكيالً  أو أصيالً  تكون أن إما والتي القرارات اتخاذ في حقوق لھا منشأة القرار متخذ
.أخرى

 .لھا التابعة المنشآتو أم منشأة المجموعة

  :منشأة ھي  االستثمارية المنشأة
 أولئك تزويد لغرض أكثر أو واحد مستثمر من األموال على تحصل  )أ(

  االستثمار؛ إدارة بخدمات المستثمرين
 تستثمر أن ھو أعمالھا من الغرض يكون بأن فيھا المستثمرين تجاه تلتزم  )ب(

 دخل من أو الرأسمالية، المكاسب من العوائد – فقط – ألجل األموال
  كليھما؛ من أو االستثمار،

ً  – استثماراتھا جميع أداء وتُقوم تقيس  )ج( . العادلة القيمة أساس على – تقريبا

 إلى – مباشر غير أو مباشر بشكل – تعود ال تابعة منشأة في ملكية حقوق ھي  المسيطرة غير الحصة
. األم المنشأة

 .المنشآت من أكثر أو واحدة على تسيطر منشأة ھي األم المنشأة

 .الصلة ذات األنشطة توجيه على الحالية القدرة تمنح التي القائمة الحقوق ھي  السلطة

 الطرف ذلك إعطاء دون الحقوق بتلك يحتفظ طرف حصة لحماية مصممة حقوق ھي  حماية حقوق
 .الحقوق تلك بھا تتعلق التي المنشأة على سلطة

 أنشطة ھي الصلة ذات األنشطة فإن المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا ألغراض الصلة ذات األنشطة
 الُمستثمر األعمال عوائد على – جوھري بشكل – تؤثر التي فيھا الُمستثمر األعمال

.فيھا

 .القرارات التخاذ سلطته من القرار متخذ تجرد حقوق ھي االنتزاع حقوق

 .أخرى منشأة لسيطرة تخضع منشأة التابعة المنشأة

 الحصص عن اإلفصاح" 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،11 المالي للتقرير الدولي المعيار في التالية المصطلحات تعريف تم
 الطرف عن اإلفصاحات" 24 الدولي المحاسبة ومعيار ،)2011 في الُمعدل( 28 الدولي المحاسبة ومعيار ،"األخرى المنشآت في
  :المالي للتقرير الدولية المعايير تلك في لھا الُمحددة بالمعاني المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في وتُستخدم "العالقة ذي

 التابعة المنشأة. 

 أخرى منشأة في الحصص 

 المشترك المشروع 

 اإلدارة موظفي كبار  

 العالقة ذي الطرف
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 المھم التأثير .
  

 

  ب الملحــق
 التطبيق إرشادات

 مثل نفسھا الصالحية وله ،26ـ1 الفقرات تطبيق يوضح أنه حيث. المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد
  .المالي للتقرير الدولي المعيار من األخرى األجزاء

في أنماط الواقع  حاضرةاألمثلة الواردة في ھذا الملحق حاالت افتراضية. ورغم أن بعض جوانب األمثلة قد تكون  تصف         1ب
 .10عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  بعينة فعليالحقائق والظروف لنمط  جميع تُقوم أن سيلزم هالفعلي، فإن

  
 تقويم السيطرة

  ما يلي: جميعقوم ما إذا كان لديھا تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا، يجب على المنشأة المستثمرة أن تُ تحدد ما إذا كانت ل        2ب

  ؛سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا  )أ(

  ؛األعمال الُمستثمر فيھاب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھاعرض لـ، أو تٌ    )ب(
  

 عوائد المنشأة المستثمرة. مبلغ علىقدرة على استخدام سلطتھا على األعمال الُمستثمر فيھا للتأثير ال  )ج(

  إجراء ذلك التحديد أخذ العوامل التالية في الحسبان: فييساعد  أن ويمكن       3ب

  ؛)8ـ ب5(انظر الفقرات ب ھااألعمال الُمستثمر فيھا وتصميم من الغرض  )أ(

 و ؛)13ـ ب11الصلة وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك األنشطة (انظر الفقرات بما ھي األنشطة ذات   )ب(

توجيه األنشطة ذات الصلة (انظر الفقرات  علىحالية القدرة ال تمنحھاما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة   )ج(
  ؛)54ـ ب14ب

األعمال الُمستثمر ب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھا، أو لـ ُمعرضةما إذا كانت المنشأة المستثمرة   )د(
  ؛)57ـ ب55فيھا (انظر الفقرات ب

عوائد  مبلغ فيلمنشأة المستثمرة القدرة على استخدام سلطتھا على األعمال الُمستثمر فيھا للتأثير ا دى(ھـ)     ما إذا كان ل
 ).72ـ ب58المنشأة المستثمرة (انظر الفقرات ب

ُمستثمر فيھا، يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة العالقة مع األطراف  لأعماعند تقويم السيطرة على         4ب
 )75ـ ب73األخرى (انظر الفقرات ب

   ھاالغرض من األعمال الُمستثمر فيھا وتصميم

غرض من األعمال الأخذ في الحسبان تأن  ةالمستثمر المنشأةعند تقويم السيطرة على األعمال الُمستثمر فيھا، يجب على        5ب
 لديهحدد األنشطة ذات الصلة، وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك األنشطة، ومن تمن أجل أن  ھاالُمستثمر فيھا وتصميم

  .االنشطة تلك منشطة، ومن يستلم العوائد نتوجيه تلك األ علىالقدرة الحالية 

 تخضعاألعمال الُمستثمر فيھا  أن، قد يتضح ھاال الُمستثمر فيھا وتصميمغرض من األعمالعندما يؤخذ في الحسبان          6ب
، مثل األسھم العادية في األعمال متناسبةحقوق تصويت  حاملھاللسيطرة عن طريق أدوات حقوق الملكية التي تمنح 

ركز تقويم السيطرة على يعملية اتخاذ القرارات،  تعدلالُمستثمر فيھا. وفي ھذه الحالة، وفي غياب أي ترتيبات إضافية 
 يةوالتمويل يةسياسات التشغيلاللتحديد  يةحقوق تصويت كاف يمارس أنعلى  اً يكون قادر الذيماھية الطرف، إن وجد، 

 تحتفظ). وفي الحالة األكثر بساطة، فإن المنشأة المستثمرة التي 50ـ ب34ألعمال الُمستثمر فيھا (انظر الفقرات بل
 المستثمرة فيھا.  األعمالك، وفي غياب أي عوامل أخرى، تسيطر على أغلبية حقوق التصويت تلب

ضروري ال منفي حاالت أكثر تعقيدا، قد يكون  ،ُمستثمر فيھا أعمالولتحديد ما إذا كانت منشأة مستثمرة تسيطر على          7ب
 .3العوامل األخرى الواردة في الفقرة ب جميعاألخذ في الحسبان بعض أو 
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من الذي يسيطر على األعمال  تحديدفي  المھيمن العاملحقوق التصويت  تُعدال  األعمال الُمستثمر فيھا بحيث تُصممقد        8ب
أما األنشطة ذات الصلة فيتم توجيھھا عن  –فقط  –دارية اإلمھام التتعلق أي حقوق تصويت ب عندماالُمستثمر فيھا، مثل 

المنشأة المستثمرة في الحسبان الغرض من األعمال  أخذ يشتمليجب أن  ،ذه الحاالتطريق ترتيبات تعاقدية. في مثل ھ
لھا،  لتُعّرضممت األعمال الُمستثمر فيھا على األخذ في الحسبان المخاطر التي صُ  –أيضاً  – ھاالُمستثمر فيھا وتصميم

، وما إذا كانت المنشأة المستثمرة فيھا الُمستثمر باألعمال المرتبطينإلى األطراف  لتمررھاممت والمخاطر التي صُ 
 – أيضاً  – ولكن ،الھبوط مخاطر – فقط –المخاطر في الحسبان  أخذ يشمل التلك المخاطر.  جميعلبعض أو  ُمعرضة
 الصعود.  إمكانية

  السلطة 

لديھا حقوق قائمة تمنحھا  لمنشأة المستثمرة أن يكونا علىسلطة على األعمال الُمستثمر فيھا، يجب  لديھالكي يكون          9ب
الحقوق  –فقط  –في الحسبان  يؤخذ أنتقويم السلطة، يجب  ولغرضحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة. القدرة ال

 ).28ب –22(انظر الفقرات ب حماية حقوقاألساس والحقوق التي ال تُعد 

القرارات  بھا تًتخذ التيطريقة ال علىعلى األنشطة ذات الصلة، ويعتمدسلطة  لديھالمنشأة المستثمرة ا تتحديد ما إذا كان إن      10ب
واألطراف األخرى فيما يتعلق باألعمال  المستثمرةحقوق التي لدى المنشأة ال علىتلك األنشطة ذات الصلة، و بشأن

 الُمستثمر فيھا.

  الصلة ذات األنشطةاألنشطة ذات الصلة وتوجيه 

على عوائدھا. ومن  –بشكل جوھري  –الُمستثمر فيھا، يؤثر نطاق من األنشطة التشغيلية والتمويلية  األعماللكثير من       11ب
    :عليھا تقتصر ال ولكنھا ،أنشطة ذات صلة تٌعديمكن أن  ،تبعا للظروف ،أمثلة األنشطة التي

  ؛بيع وشراء سلع أو خدمات  )أ(

  ؛سداد)العن  التخلف عند ذلك في بما( عمرھاإدارة األصول المالية خالل   )ب(

 استبعادھا؛  أو اقتنائھا أو ،اختيار األصول  )ج(

  ؛البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة  )د(

 التمويل. على(ھـ)     تحديد ھيكل تمويل أو الحصول 

  :عليھاال تقتصر  والتي ،صلةالنشطة ذات األ بشأنلقرارات اأمثلة من        12ب

  ؛بما في ذلك الموازنات ،قرارات تشغيلية ورأسمالية لألعمال الُمستثمر فيھا اتخاذ  )أ(
 ألعمال الُمستثمر فيھا أو مقدمي الخدمة وإنھاء خدماتھم أو توظيفھم.ا فياإلدارة  موظفي كبارتعيين ومكافأة   )ب(

حدث معين، أنشطة  وقوعمجموعة معينة من الظروف أو  نشوءو بعد أقبل  سواء ،نشطةاأل تُعد، قد الحاالتفي بعض       13ب
أو أكثر من المنشآت المستثمرة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة،  اثنتين لدىذات صلة. وعندما يكون 

 تكون التي المستثمرة المنشأة ماھيةالمستثمرة أن تحدد  المنشآتتلك األنشطة في أوقات مختلفة، فإنه يجب على  تحدثو
مع معالجة حقوق  يتسقالعوائد بشكل  تلكعلى  –بشكل جوھري إلى أبعد حد  –تؤثر  التيعلى توجيه األنشطة  ةقادر

 مرور معالنظر في ھذا التقويم  تعيد أن المستثمرة المنشآت). ويجب على 13المتزامنة. (انظر الفقرة  اتاتخاذ القرار
  لصلة.الحقائق أو الظروف ذات ا تتغير عندما الوقت
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  2مثال 

 المنشأةمن قبل منشأة مستثمرة ( بھا ُمحتفظتمويله بأداة دين  تماستثماري (األعمال الُمستثمر فيھا) و كيانتم تأسيس 
تم تصميم شريحة  وقدمن قبل عدد من المنشآت المستثمرة األخرى.  بھا ُمحتفظبالدين) وأدوات حقوق ملكية  ةمستثمرال

المنشآت  إحدى تُعدأي عائد متبقي من األعمال الُمستثمر فيھا.  ولتستلمالخسائر األولى  لتستوعبحقوق الملكية 
ً  –% من حقوق الملكية ھي 30التي تملك والمستثمرة بحقوق الملكية  مال الُمستثمر . وتستخدم األعاألصولمدير  – أيضا

 المحتمل بالتخلف مرتبطة ائتمانلمخاطر  فيھا المستثمر األعمال تَُعرضشراء محفظة أصول مالية، لفيھا متحصالتھا 
لحد األدنى با استثمار أنھا على بالدين المستثمرة للمنشأة. وتم تسويق المعاملة الفائدةو األصلي المبلغ دفعاتسداد  عن
طبيعة ھذه األصول ل نظراً في المحفظة  التيالمحتمل عن سداد األصول  بالتخلف المتعلقةمخاطر االئتمان ل التعرض من
تتأثر عوائد األعمال و .الخسائر األولى من األعمال الُمستثمر فيھا لتستوعبشريحة حقوق الملكية  تصميم تم ألنه نظراً و

 بشأنقرارات  على تشتمل والتيالُمستثمر فيھا،  األعمال أصولإدارة محفظة ب – جوھريبشكل  –الُمستثمر فيھا 
أي  سداد عن التخلفاإلدارة عند  علىو ،المحفظةبرشادات الخاصة اإلفي إطار  واستبعادھا واقتنائھااختيار األصول 

 إلى نسبة محددة السداد عن التخلفاتصل تاألنشطة من قبل مدير األصول حتى  تلكتدار جميع  من أصول المحفظة.
 ھذا وعند فيه شريحة حقوق الملكية). تُستھلكمن قيمة المحفظة (أي عندما تصل قيمة المحفظة إلى المستوى الذي 

إدارة محفظة أصول األعمال  تُعد  ن.يبالد ةالمستثمر المنشأةطرف ثالث وفقا لتعليمات من ك أِمين الوقت، يدير األصول
مدير األصول القدرة على توجيه األنشطة ذات  لدى األعمال الُمستثمر فيھا. فيالصلة  يالنشاط ذ يالُمستثمر فيھا ھ

المنشأة المستثمرة بالدين  ولدىإلى نسبة محددة من قيمة المحفظة؛  سدادھا عن الُمتخلفتصل األصول  أن إلىالصلة 
النسبة المحددة من قيمة  تلك سدادھا عن الُمتخلفالقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة عندما تتعدى قيمة األصول 

 التيعلى توجيه األنشطة  قادرين اما إذا كان يحددا أنبالدين  المستثمرة والمنشأةكل من مدير األصول  يلزم  المحفظة.
غرض الفي الحسبان  االخذعلى عائدات األعمال الُمستثمر فيھا، بما في ذلك   – حد أبعد إلى جوھري بشكل – تؤثر

  .عوائدالتعرض كل طرف لتقلب  إلى إضافة ھافيھا وتصميممن األعمال الُمستثمر
  

  أمثلة تطبيقية

  1مثال 

مسئولة عن تطوير  المنشأتين تلك إحدىفيھا لتطور وتسوق منتجا طبيا.  اً ستمرمُ  أعماالً منشأتان مستثِمرتان  تشكل
 علىجانب واحد  من القدرة امتالكتلك المسؤولية على  وتنطويتنظيمي عليه ـ  التصديقالمنتج الطبي والحصول على 

 التنظيميةالجھة  تصديقالتنظيمي عليه. وبمجرد  التصديقاتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج والحصول على 
 جانب من القدرةھذه المنشأة المستثمرة  ىلدوـ  هوتسويق هتقوم المنشأة المستثمرة األخرى بتصنيع سوفعلى المنتج، 

لمنتج الطبي اجميع األنشطة ـ تطوير  تُعد عندماسويق المنتج. القرارات بشأن تصنيع وت جميعاتخاذ  على واحد
يلزم كل منشأة مستثمرة  إنهـ أنشطة ذات صلة، ف هوتسويق هتصنيع لىإضافة إتنظيمي عليه  تصديقوالحصول على 

الُمستثمر على عوائد األعمال  – حد أبعد إلى جوھري بشكل –ما إذا كانت قادرة على توجيه األنشطة التي تؤثر  تحدد أن
 تصديقما إذا كان تطوير المنتج الطبي والحصول على  الحسبان في تأخذ أنيلزم كل منشأة مستثمرة  ،فيھا. ومن ثم

لى عوائد األعمال الُمستثمر ع – حد أبعد إلى جوھري بشكل – يؤثر الذيھو النشاط  هوتسويق هتصنيع أو عليه تنظيمي
لديھا السلطة، ستأخذ المنشآت  التيمستثمرة المنشأة ال ماھيةعند تحديد وفيھا وما إذا كانت قادرة على توجيه ذلك النشاط. 

  المستثمرة في الحسبان ما يلي: 
  ھا،غرض من األعمال الُمستثمر فيھا وتصميمال  )أ(
  ؛قيمة المنتج الطبي إلى إضافةيمة األعمال الُمستثمر فيھا واإليراد وق ،العوامل التي تحدد ھامش الربح   )ب(
 يتعلق فيماكل منشأة مستثمرة لعلى عوائد األعمال الُمستثمر فيھا الناشئ عن سلطة اتخاذ القرارات  األثر  )ج(

  ؛بالعوامل الواردة في البند (ب)
   ؛العوائد لتقلبالمستثمرة  المنشآتتعرض   )د(

ً  –المستثمرة  المنشآتفي ھذا المثال بعينه، ستأخذ   في الحسبان: – أيضا
تنظيمي (مع األخذ في الحسبان سجل المنشأة  تصديقتأكد من، والجھد المطلوب في، الحصول على ال(ھـ)    عدم 

  ؛)بنجاح – عليھا ةتنظيمي تصديقاتوالحصول على  –بنجاح  –طبية  اتتطوير منتج فيالمستثمرة 
 . همرحلة تطوير نجاحيطر على المنتج الطبي بمجرد تس التيمستثمرة ال المنشأة ماھية  )و(
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 الحقوق التي تمنح المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا

  
 لديھالمنشأة المستثمرة أن يكون ا علىسلطة على أعمال ُمستثمر فيھا، يجب  لديھاكون يتنشأ السلطة من الحقوق. ولكي         14ب

توجيه األنشطة ذات الصلة. وقد تختلف الحقوق التي قد تمنح منشأة مستثمرة  علىحالية القدرة القائمة تمنحھا  حقوق
 الُمستثمر فيھا. األعمال بين فيماالسلطة 

  :عليھامنشأة مستثمرة السلطة، والتي ال تقتصر  – مجتمعةما بشكل منفرد أو إ –لحقوق التي يمكن أن تمنح امن أمثلة          15ب

ـ 34حقوق في شكل حقوق تصويت (أو حقوق تصويت ممكنة) في أعمال ُمستثمر فيھا (انظر الفقرات ب  )أ(
  ؛)50ب

 لديھمإدارة األعمال الُمستثمر فيھا ممن  موظفي كبارأعضاء من  عزلحقوق تعيين، أو إعادة تعيين أو   )ب(
  ؛القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة

  ؛توجه األنشطة ذات الصلة والتيرى منشأة أخ عزلحقوق تعيين أو   )ج(

 لصالح يھا،حقوق توجيه األعمال الُمستثمر فيھا للدخول في معامالت، أو االعتراض على أي تغييرات عل  )د(
  ؛المنشأة المستثمرة

القدرة على توجيه األنشطة  حاملھاإدارة) تمنح  عقدحددة في حقوق أخرى (مثل حقوق اتخاذ القرارات المُ (ھـ)          
   ذات الصلة. 

بشكل جوھري  –بشكل عام، عندما يكون لدى األعمال الُمستثمر فيھا نطاق من األنشطة التشغيلية والتمويلية التي تؤثر          16ب
لك األنشطة، اتخاذ قرارات أساس فيما تتعلق بت –بشكل مستمر  – يُتطلبعلى عوائد األعمال الُمستثمر فيھا، وعندما  –

سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتيبات  –فسوف تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة لھا ھي التي تمنح 
 منشأة مستثمرة السلطة. –أخرى 

حقوق التصويت  تتعلقُمستثمر فيھا، كما ھو الحال عندما  أعمالعلى عوائد  مھم أثرعندما ال يكون لحقوق التصويت          17ب
 تُقوم أنالمنشأة المستثمرة  يلزم هاألنشطة ذات الصلة، فإن توجيهالترتيبات التعاقدية  وتحدد –فقط  –دارية اإلمھام الب

 عندتمنحھا السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا. ولحقوق كافية  لديھاما إذا كان  تحديدتلك الترتيبات التعاقدية من أجل 
تمنحھا السلطة، فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في لتثمرة حقوق كافية سمنشأة مُ  لدىتحديد ما إذا كان 

متطلبات الواردة في الفقرات ال) و8ب –5(انظر الفقرات ب ھااألعمال الُمستثمر فيھا وتصميم من الغرضالحسبان 
 .20ـ ب18مع الفقرات ب 54ـ ب51ب

منحھا السلطة على أعمال تتحديد ما إذا كانت حقوق منشأة مستثمرة كافية لفي بعض الظروف قد يكون من الصعب            18ب
يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في  فإنهلسلطة، لتقويم  إجراء يمكن حتىُمستثمر فيھا. في مثل ھذه الحاالت، و

بشكل منفرد. وقد يوفر أخذ  –ما إذا كان لديھا القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة  بشأندلة األالحسبان 
مع حقوق المنشأة المستثمرة والمؤشرات  الحسبان في ذاألمور التالية في الحسبان، ولكن ال يُقتصر عليھا، عندما تؤخ

تمنحھا السلطة على األعمال الُمستثمر ل، أدلة على أن حقوق المنشأة المستثمرة كافية 20، ب19الواردة في الفقرتين ب
  فيھا:

 كبارعلى تعيين  تصادقحق تعاقدي للقيام بذلك، أن تعين أو  لديھانشأة المستثمرة، دون أن يكون تستطيع الم  )أ(
 إدارة االعمال الُمستثمر فيھا الذين لديھم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة.  موظفي

ُمستثمر فيھا للدخول تستطيع المنشأة المستثمرة، دون أن يكون لھا حق تعاقدي للقيام بذلك، أن توجه األعمال ال  )ب(
 المنشأة المستثمرة.  لصالحوذلك  يھا،االعتراض على أي تغييرات عل تستطيع، أو مھمةفي معامالت 

 لألعمالالحاكمة  الھيئةما على عملية الترشيح النتخاب أعضاء تستطيع المنشأة المستثمرة أن تھيمن إ  )ج(
 آخرين لحقوق تصويت. حاملينالحصول على توكيالت من  علىالُمستثمر فيھا أو 

عالقة بالمنشأة المستثمرة (على سبيل المثال،  اتألعمال الُمستثمر فيھا ھم أطراف ذاكبار موظفي إدارة  أن  )د(
 ).هالُمستثمر فيھا والرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمرة ھما الشخص نفس لألعمالالرئيس التنفيذي 
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  .عالقة بالمنشأة المستثمرة ذاتالُمستثمر فيھا ھم أطراف  اللألعمالحاكمة  الھيئةغالبية أعضاء  أن(ھـ)      
  

 

ً –تكون ھناك  سوف        19ب على أن للمنشأة المستثمرة عالقة خاصة مع األعمال الُمستثمر فيھا، األمر الذي  مؤشرات – أحيانا
أكثر من حصة غير فاعلة في األعمال الُمستثمر فيھا. ال يعني بالضرورة وجود  تمتلكأن المنشأة المستثمرة  إلى يشير
أكثر  امتالك يبينمعين من المؤشرات، أنه تم استيفاء ضابط السلطة. وبالرغم من ذلك، قد  مزيجأو  ،مؤشر منفرد أي

ً المنشأة المستثمرة حقوق لدىمن حصة غير فاعلة في األعمال الُمستثمر فيھا أن  منحھا تكافية ل صلةذات  أخرى ا
لمنشأة اأن  إلىما يلي  يشيرعلى األعمال الُمستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال،  ،أو تقدم دليال عن وجود السلطة ،السلطة

إلى  ،مع الحقوق األخرى مجتمعة ،شيرتالمستثمرة تمتلك أكثر من حصة غير فاعلة في األعمال الُمستثمر فيھا، وقد 
  السلطة:

موظفون  ھمالقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة  لديھمظفي إدارة األعمال الُمستثمر فيھا ممن كبار مو أن  )أ(
 حاليون أو سابقون لدى المنشأة المستثمرة.

 التالية: الحاالت في ماتعتمد عمليات األعمال الُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة، مثل   )ب(

 لمستثمرة في تمويل جزء جوھري من عملياتھا.تعتمد األعمال الُمستثمر فيھا على المنشأة ا )1( 

 تضمن المنشأة المستثمرة جزًء جوھرياً من التزامات األعمال الُمستثمر فيھا. )2( 

 أوتعتمد األعمال الُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة في الحصول على خدمات أو تكنولوجيا  )3( 
 أو مواد خام أساسية. مھمات

 أساسية تُعد التي ،مثل التراخيص أو العالمات التجارية ،أصولتسيطر المنشأة المستمرة على  )4( 
 لعمليات األعمال الُمستثمر فيھا.

يكون لدى  عندماموظفي اإلدارة، مثل  لكبارتعتمد األعمال الُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة   )5( 
 عمليات األعمال الُمستثمر فيھا. بلديھم معرفة متخصصة  موظفونالمنشأة المستثمرة 

 لصالحھا. يُنفذالمنشأة المستثمرة أو  فيه تشاركمر فيھا إما تثالمس األعمالمن أنشطة  مھمجزء   )ج(

أعمال ُمستثمر فيھا أكبر بشكل ال ب ارتباطھا، أو حقوقھا في، العوائد المتقلبة من لـتعرض المنشأة المستثمرة   )د(
 افيھ يحق حالةوقھا األخرى المشابھة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ھناك يتناسب مع حقوقھا التصويتية أو حق
قل من بأ تحتفظ ھا، أكثر من نصف عوائد األعمال الُمستثمر فيھا ولكنلـللمنشأة المستثمرة، أو تتعرض فيھا 

 .فيھا المستثمر األعمالنصف حقوق تصويت 

 الدافعأعمال ُمستثمر فيھا، كلما زاد ب ارتباطھا منعوائد ال، أو حقوقھا في، تقلب ـالمنشأة المستثمرة ل تعرضكلما زادت           20ب
العوائد مؤشرا  لتقلب الكبيرالتعرض  يُعد قد ،عليه وبناءً منحھا السلطة. تحقوق كافية ل على للحصول المستثمرة للمنشأة
ما  –في حد ذاته  –تعرض المنشأة المستثمرة  مدىحدد ي، ال ذلك من وبالرغملمنشأة المستثمرة سلطة. ا لدى أنه على

 لمنشأة المستثمرة سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا.ا لدىإذا كان 

، جنبا إلى 20وب 19في الفقرتين ب الُمحددةوالمؤشرات  18في الفقرة ب الُمحددةعندما تؤخذ في الحسبان العوامل           21ب
 .18وضح في الفقرة بعطى وزن أكبر للدليل على السلطة المُ يجب أن يُ  هإنجنب مع حقوق المنشأة المستثمرة، ف

  الحقوق األساس

بأعمال ُمستثمر  المتعلقةالحقوق األساس  –فقط  –سلطة، تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان  لديھاعند تقويم ما إذا كانت          22ب
أن  الحق حامل علىيجب  إنه، فأساسحق حق ال يُعد). وحتى وآخرونالمنشأة المستثمرة  قبل من بھا ُمحتفظفيھا (

 ذلك الحق.  يمارس أنالقدرة العملية على  يهيكون لد

ً شخصي اجتھاداً أساس  حقوقيتطلب تحديد ما إذا كانت الحقوق تُعد             23ب الحقائق والظروف.  جميع، مع األخذ في الحسبان ا
  :عليھاوالتي ال تقتصر  ،ن عند إجراء ذلك التحديدالعوامل التي تؤخذ في الحسبا وتشمل

. ومن أمثلة الحقوق ةمن ممارس الحقوق) حاملي( حاملما إذا كانت ھناك أي قيود (اقتصادية أو غيرھا) تمنع   )أ(
 :عليھاال تقتصر  والتي ،تلك القيود مثل

 من ممارسة حقوقه. الحقوق حاملالعقوبات والحوافز المالية التي ستمنع (أو تعيق)  )1( 

من ممارسة  الحقوق حاملتمنع (أو تعيق) س التيمالية القيود الأو التحويل الذي يضع  الممارسةسعر  )2( 
 حقوقه.
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التي  الشروطالحقوق، على سبيل المثال،  تُمارس أنالشروط التي تجعل من غير المحتمل واألحكام  )3( 
 .تھاتوقيت ممارس –بشكل ضيق  – تحدد

و اللوائح التي أعقولة في وثائق تأسيس األعمال الُمستثمر فيھا أو في األنظمة غياب آليه صريحة وم )4( 
 حقوقه. يمارس بأن الحقوق لحاملتنطبق عليھا تسمح 

 حقوقه. ليمارسالحصول على المعلومات الضرورية  على الحقوق حاملقدرة  عدم )5( 

غياب من ممارسة حقوقه (مثل  الحقوق حاملأو الحوافز التشغيلية التي ستمنع (أو تعيق)  القيود  )6( 
مديرين آخرين راغبين أو قادرين على تقديم خدمات متخصصة، أو تقديم الخدمات واالضطالع 

 ).الحاليبھا من قبل المدير  الُمحتفظبالصالحيات 

من ممارسة حقوقه (على سبيل المثال،  الحقوق حاملالتي تمنع  التنظيمية أو النظاميةالمتطلبات  )7( 
 مستثمر أجنبي ممارسة حقوقه). لىعحظر عندما يُ 

ما  ،قبل أكثر من طرف منالحقوق ب يُحتفظأكثر من طرف، أو عندما  اتفاقعندما تتطلب ممارسة الحقوق   )ب(
 يختارواعندما  –عين ممجت –حقوقھم  يمارسوا أن علىاألطراف القدرة العملية  تلكھناك آلية تمنح  تإذا كان
ً أساس ليستاالفتقار إلى مثل تلك اآللية مؤشرا على أن تلك الحقوق  يًعد. بذلك القيام . فكلما زاد عدد األطراف ا

 من وبالرغمأساس.  حقوقالحقوق  تُعدالحقوق، كلما قل احتمال أن  يمارسوا أنعلى  يتفقوا بأن الُمطالبين
من المنشآت  للعديدلية آ بةبمثامستقلين عن متخذ القرار  ؤهأعضا يكون الذيمجلس اإلدارة  يُعد، فقد ذلك

 تُعدمن المرجح أكثر أن  يكون عليه، وبناءً حقوقھا.  ممارسة عند –بشكل جماعي  – لتتصرفالمستثمرة 
قابلة  ھامن قبل مجلس إدارة مستقل حقوق أساس مما لو كانت الحقوق نفس للممارسةالقابلة  اإلقالةحقوق 

 من قبل عدد كبير من المنشآت المستثمرة. –بشكل منفرد  –للممارسة 

تفيد من ممارسة تلك الحقوق. على سبيل المثال، يجب تسالحقوق س تحمل التيما إذا كان الطرف أو األطراف   )ج(
) أن يأخذ في الحسبان 50ـ ب47في أعمال ُمستثمر فيھا (انظر الفقرات ب الممكنةتصويت الحقوق  حاملعلى 
 حقوقشروط حقوق التصويت الممكنة و أحكامالمرجح أكثر أن تكون  منأو التحويل لألداة. و الممارسةسعر 

 خالل منتستفيد ألسباب أخرى (على سبيل المثال سأو أن المنشأة المستثمرة  مربحةأساس عندما تكون األداة 
 ل األداة.أو تحوي ممارسةتحقيق التآزر بين المنشأة المستثمرة واألعمال الُمستثمر فيھا) من 

تخذ قرارات بشأن توجيه أن تُ  يلزمعندما  للممارسةأن تكون قابلة  –أيضا  –فإنه يلزمھا  ،الحقوق أساس تُعدحتى          24ب
في الوقت الحاضر.  للممارسةأن تكون قابلة  – عادةً  –الحقوق أساس، فإنه يلزمھا  تُعداألنشطة ذات الصلة. وحتى 

  ومع ذلك، فإن الحقوق تكون أحياناً أساسية حتى ولو لم تكن قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضر.

  أمثلة تطبيقية

    3مثال 

 وسيكونالقرارات لتوجيه األنشطة ذات الصلة.  الحملة األسھم تتخذ فيھ ةسنوي تألعمال الُمستثمر فيھا اجتماعال
بشكل  – يحتفظونالذي  األسھم حملة يستطيعذلك،  من بالرغمبعد ثمانية أشھر. و االسھم لحملةالتالي  الُمقرراالجتماع 

 الموجودةالجتماع غير عادي لتغيير السياسات  يدعوا أناألقل من حقوق التصويت  على% 5 بـ –منفرد أو مجتمعين 
إمكانية عقد مثل ھذا االجتماع قبل  اآلخرين يعني عدم األسھم حملةإشعار  متطلباألنشطة ذات الصلة، ولكن  بشأن

في االجتماعات غير العادية  –فقط  –يوما على األقل. ويمكن أن يتم تغيير السياسات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة  30
 القيامباإلضافة إلى  – النسبية ةھمياألذات  –األصول  مبيعاتعلى  التصديقھذا  يشملو. االسھم لحملة الُمقررةأو 
 مثالكل  يُعد حيثد الموضحة أدناه.  3أـ3أعاله على األمثلة  الواقع نمطنطبق ي. واستبعادھارات كبيرة أو استثماب

  .منفرداً 

  أ 3مثال 

حقوق  ةالمستثمر المنشأةأغلبية حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر فيھا. تعد حقوق تصويت بمنشأة مستثمرة  تحتفظ
. بذلك القيام يلزمھا عندماتوجيه األنشطة ذات الصلة  بشأننظرا ألن المنشأة المستثمرة قادرة على اتخاذ قرارات  أساس

حقوقھا التصويتية من أن يكون  تمارس أنيوما قبل أن تستطيع المنشأة المستثمرة  30ال تمنع حقيقة أن األمر يستغرق و
 محفظةل المستثمرة المنشأة ءوجيه األنشطة ذات الصلة من لحظة اقتنات علىالمنشأة المستثمرة القدرة الحالية  ىلد

  .المالية األوراق

  ب3مثال 

ً منشأة مستثمرة طرف تُعد تاريخ تسوية العقد وعلى أغلبية األسھم في األعمال الُمستثمر فيھا.  لتستحوذفي عقد آجل  ا
األنشطة ذات  بشأنحملة األسھم الحاليون غير قادرين على تغيير السياسات القائمة  يُعديوما.  25اآلجل يكون بعد 

يكون العقد اآلجل قد تمت  حينھا والتييوما على األقل،  30 قبلالصلة نظرا لعدم إمكانية عقد اجتماع غير عادي 
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أ 3لمساھم صاحب األغلبية في المثال ل  –أساس  بشكل – ُمعادلةلمنشأة المستثمرة حقوق ا لدىيكون  وبالتالي،تسويته. 
 عندمالمنشأة المستثمرة مالكة العقد اآلجل أن تتخذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة ليمكن  هأعاله (بمعنى أن

توجيه  علىشأة المستثمرة حق أساس يمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية نالعقد اآلجل للم ويُعد). بذلك القيام يلزمھا
  .اآلجل العقد يُسوى أنألنشطة ذات الصلة حتى قبل ا

  ...يتبع 
 ...يتبع

  أمثلة تطبيقية

  ج3مثال 

 بشكل مربح جداً  – للممارسةقابل  ،على أغلبية أسھم األعمال الُمستثمر فيھا لتستحوذ ،منشأة مستثمرة خيار أساس لدى
  ب.3في المثال  كما هنفس لالستنتاجتم التوصل سييوما.  25خالل  –

  د3مثال 

أي حقوق  لديھاعلى أغلبية األسھم في األعمال الُمستثمر فيھا، وليس  لتستحوذفي عقد آجل  اً منشأة مستثمرة طرف تُعد
بعد ستة أشھر. على العكس من األمثلة  يكونذات صلة أخرى على األعمال الُمستثمر فيھا. وتاريخ تسوية العقد اآلجل 

حملة األسھم الحاليين  دىل يكونتوجيه األنشطة ذات الصلة.  علىالقدرة الحالية لمنشأة المستثمرة ا لدىأعاله، ليس 
األنشطة ذات  بشأنتغيير السياسات القائمة  يستطيعون مالقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة، نظرا ألنھ

  العقد اآلجل. يُسوى أنالصلة قبل 
 

من قبل األطراف األخرى أن تمنع منشأة مستثمرة من السيطرة على األعمال  للممارسةالحقوق األساس القابلة  تستطيع         25ب
القدرة على  وقالحق حاملي لدىالُمستثمر فيھا التي تتعلق بھا تلك الحقوق. ال تتطلب مثل تلك الحقوق األساس أن يكون 

)، فقد تمنع 28ـ ب26انظر الفقرات ب( حماية حقوق –فقط  – تُعد الالمبادرة باتخاذ القرارات. وطالما أن الحقوق 
األخرى المنشأة المستثمرة من السيطرة على األعمال الُمستثمر فيھا،  األطراف قبل من بھا الُمحتفظالحقوق األساس 

 تتعلق التيعلى القرارات  فقطأو االعتراض  التصديق علىالقدرة الحالية  حامليھا تمنحكانت تلك الحقوق  ولوحتى 
 الصلة.  باألنشطة ذات 

  
  الحمايةحقوق 

يجب على المنشأة  فإنهعند تقويم ما إذا كانت الحقوق تمنح المنشأة المستثمرة السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا،          26ب
حقوق حماية. وتتعلق حقوق الحماية  تُعدحقوق الُمحتفظ بھا من قبل آخرين، الما إذا كانت حقوقھا، و تُقوم أنالمستثمرة 

 جميع تُعد الفي ظروف استثنائية. وبالرغم من ذلك،  تنطبقستثمر فيھا أو مُ  أعمالبالتغيرات األساس على أنشطة 
 )53وب 13ب تين(انظر الفقر حمايةحقوق  ،أحداثبأو المشروطة  استثنائية،ي ظروف فطبق نالحقوق التي ت

دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا  مالكھاحصص  لحماية تُصممألن حقوق الحماية  نظراً          27ب
 أنسلطة أو  لديھاحقوق حماية أن يكون  –فقط  – لديھالمنشأة المستثمرة التي لالحقوق، فإنه ال يمكن  بتلك تتعلقالتي 
 ).14ل الُمستثمر فيھا (انظر الفقرة سلطة على األعما لديهالطرف اآلخر من أن يكون  تمنع

  :عليھاوالتي ال تقتصر  ،من أمثلة حقوق الحماية           28ب

مخاطر  من – جوھريبشكل  –يمكن أن تغير  التينشطة األ مباشرةحق مقرض في تقييد مقترض من   )أ(
 المقرض. حساب علىاالئتمان للمقترض 

 تلك منعلى نفقات رأسمالية أكبر  التصديقستثمر فيھا في مُ  أعمالحصة غير مسيطرة في  يمتلكحق طرف   )ب(
 .دينملكية أو  حقوقعلى إصدار أدوات  التصديق، أو لألعمالالعادي  سياق في المطلوبة

 القرض. لتسديدشروط ُمحددة  استيفاءالمقترض في  يفشل عندماحق مقرض في مصادرة أصول المقترض   )ج(
  االمتيــازات

ً  على الحاصلةاالمتياز، الذي تكون األعمال الُمستثمر فيھا ھي  يمنح        29ب  لتحمي مصممةً  حقوقاً مانح االمتياز  –االمتياز، غالبا
اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات  وقحق بعضمانح االمتياز  –عادةً  –منح االمتياز يالعالمة التجارية لالمتياز. 

 االمتياز. على الحاصل

قرارات التي القدرة األطراف األخرى، بخالف مانح االمتياز، على اتخاذ  مناالمتياز  مانحيبشكل عام، ال تقيد حقوق         30ب
 ،في اتفاقيات االمتياز ،االمتياز. كما ال تمنح حقوق مانح االمتياز على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –تؤثر 
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 على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –جيه األنشطة التي تؤثر تو علىبالضرورة مانح االمتياز القدرة الحالية 
 االمتياز.

 

 على الحاصلعلى عوائد  –بشكل جوھري  –تؤثر  التيقرارات الالقدرة الحالية على اتخاذ  امتالكمن الضروري تمييز         31ب
لدى مانح االمتياز سلطة  ليسلالمتياز. ف تحمي العالمة التجارية التيقرارات الاالمتياز عن امتالك القدرة على اتخاذ 

توجيه األنشطة ذات الصلة  علىحقوق تمنحھم القدرة الحالية  ينأطراف أخر لدى يكون عندمااالمتياز  على الحاصلعلى 
 االمتياز. على للحاصل

وفق شروط  أعماله يشغلبأن  واحد جانب مناالمتياز قد اتخذ قرارا  على الحاصل يكون ،امتياز يةالدخول في اتفاقب       32ب
 لحسابه الخاص.، ولكن اتفاقية االمتياز

من قبل أطراف  ،االمتياز وھيكله التمويلي على للحاصل النظاميمثل الشكل  ،السيطرة على قرارات أساس تُحددقد        33ب
االمتياز. فكلما انخفض مستوى الدعم  على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –وقد تؤثر  ،بخالف مانح االمتياز

االمتياز، كلما كان  على الحاصلتقلب عوائد لكلما انخفض تعرض مانح االمتياز ومانح االمتياز  قبل من الُمقدمالمالي 
 فقط. حمايةمانح االمتياز حقوق  دىأن يكون ل المرجح من

  حقــوق التصويت

توجيه األنشطة  على، مشابھةحالية، من خالل حقوق التصويت أو حقوق القدرة اللمنشأة المستثمرة ا دىغالبا ما يكون ل       34ب
ـ 35المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات الواردة في ھذا الجزء (الفقرات ب علىذات الصلة. لھذا يجب 

 من خالل حقوق التصويت.ألعمال الُمستثمر فيھا ليتم توجيه األنشطة ذات الصلة  عندما) 50ب

  سلطة مع أغلبية حقوق التصويت 

 الحاالتسلطة في  ،أكثر من نصف حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھاب تحتفظالتي  ،لدى المنشأة المستثمرة يكون        35ب
  :37أو الفقرة ب 36التالية، ما لم تنطبق عليھا الفقرة ب

 أو ؛أغلبية حقوق التصويتب الُمحتفِظتصويت  خالل منيتم توجيه األنشطة ذات الصلة   )أ(

أغلبية حقوق ب الُمحتفِظتصويت  خالل مناألنشطة ذات الصلة  توجهيتم تعيين أغلبية أعضاء الھيئة الحاكمة التي   )ب(
 التصويت.

  دون سلطةبأغلبية حقوق التصويت ولكن 

حقوق التصويت سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا، فإنه أكثر من نصف ب تحتفظلمنشأة المستثمرة التي ا دىلكي يكون ل        36ب
 المنشأة تعطي، ويجب أن 25ـ ب22وفقا للفقرات ب ،يجب أن تكون حقوق تصويت المنشأة المستثمرة حقوق أساس

توجيه األنشطة ذات الصلة، والتي غالبا ما تكون من خالل تحديد السياسات التشغيلية  علىالقدرة الحالية  المستثمرة
توجيه األنشطة ذات الصلة وأن  فيحق ال المنشأة تلك تمنححقوق قائمة  لديھاھناك منشأة أخرى  تكون وعندما. لتمويليةاو

 لمنشأة المستثمرة سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا.ا دىتلك المنشأة ليست وكيال للمنشأة المستثمرة، فلن يكون ل

أغلبية حقوق التصويت في ب تحتفظلطة على األعمال الُمستثمر فيھا، حتى ولو كانت لمنشأة المستثمرة سا دىال يكون ل       37ب
 ،مستثمرةالمنشأة ال لدىأساس. فمثال، ال يمكن أن يكون  حقوق، عندما ال تكون حقوق التصويت تلك فيھا الُمستثمر األعمال

 لتوجيهاألنشطة ذات الصلة  تخضع عندماسلطة  ،أكثر من نصف حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر فيھاب تحتفظ التي
 حكومة، أو محكمة، أو سلطة إدارية، أو حارس قضاني، أو مصفي، أو جھة منظمة.

  دون أغلبية حقوق التصويتبسلطة 

أقل من أغلبية حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر ب تحتفظ كانت ولومنشأة مستثمرة سلطة حتى  دىيمكن أن يكون ل       38ب
  من خالل على سبيل المثال: فيھا ُمستثمر أعمال في التصويت حقوقمنشأة مستثمرة سلطة بدون أغلبية  دىفيھا. ويكون ل

 أو ؛)39ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات آخرين (انظر الفقرة ب  )أ(

 أو ؛)40ترتيبات تعاقدية أخرى (انظر الفقرة ب عنحقوق ناشئة   )ب(

 أو ؛)45ـ ب41للمنشأة المستثمرة (انظر الفقرات بحقوق التصويت   )ج(
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 )، أو50ـ ب47(انظر الفقرات ب الممكنةحقوق التصويت   )د(

 د).(–مزيج من (ا)(ھـ)      

  ترتيب تعاقدي مع حاملي أصوات أخرين

بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات أخرين المنشأة المستثمرة الحق في أن تمارس  ،ترتيب تعاقدي يمنحيمكن أن      39ب
تمنحھا سلطة بدون الترتيب التعاقدي. لحقوق تصويت كافية  لديھا يكن لم ولوسلطة، حتى التمنحھا لحقوق تصويت كافية 

ً كاف اً عدد توجه أنفقد يضمن ترتيب تعاقدي أن تستطيع المنشأة المستثمرة  ،ذلك من بالرغمو من حاملي أصوات آخرين  يا
 مكن المنشأة المستثمرة من اتخاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة.ت التي بالكيفية للتصويت

  ترتيبات تعاقدية أخرى عنحقوق ناشئة 

توجيه  علىمع حقوق التصويت، أن تمنح منشأة مستثمرة القدرة الحالية  مجتمعةتخاذ القرارات، الحقوق أخرى ليمكن        40ب
 أن ،مع حقوق التصويت مجتمعة ،حددة في ترتيب تعاقديلحقوق المُ ل يمكناألنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، 

أو توجيه األنشطة  فيھا ُمستثمر ألعمال التصنيعتوجيه عمليات  علىتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية لكافية  تكون
على عوائد األعمال الُمستثمر فيھا.  – جوھريبشكل  –التشغيلية أو التمويلية األخرى ألعمال ُمستثمر فيھا، والتي تؤثر 

ً قتصادياالُمستثمر فيھا  األعمالأي حقوق أخرى، ال يؤدي اعتماد  غيابفي ظل و، ذلك من وبالرغم على المنشأة  ا
لمنشأة المستثمرة سلطة على األعمال الُمستثمر ا دىالرئيس) إلى أن يكون ل عميلهت مورد مع المستثمرة (مثل عالقا

 فيھا.

  لمنشأة المستثمرةاحقوق تصويت 

ُ حقوق ،أغلبية حقوق التصويت من لــأق تمتلكالتي  ،المنشأة المستثمرة ىدــون لــيك        41ب سلطة عندما يكون التمنحھا ل كافيةً  ا
 بشكل منفرد. –توجيه األنشطة ذات الصلة  علىالقدرة العملية  المستثمرة المنشاة ىلد

الحقائق  جميعتمنحھا السلطة، تأخذ المنشأة المستثمرة لعند تقويم ما إذا كانت حقوق تصويت المنشأة المستثمرة كافية         42ب
  :ذلك في بماوالظروف، 

 األصواتيحتفظ به حاملي  ما وتشتتتحتفظ به المنشاة المستثمرة من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم  ماحجم   )أ(
 أنه: إلى اإلشارةاآلخرين، مع 

 لديھامستثمرة، كلما كان من األرجح أن يكون المنشأة ال بھا تحتفظتصويت التي الكلما زادت حقوق  )1( 
  ؛ذات الصلة األنشطةحالية على توجيه القدرة الحقوق قائمة تمنحھا 

آلخرين، ا األصوات لحامليمستثمرة بالنسبة المنشأة ال بھا تحتفظكلما زادت حقوق التصويت التي  )2( 
توجيه  علىحالية القدرة الحقوق قائمة تمنحھا  المستثمرة المنشاة لدىكلما كان من األرجح أن يكون 

  ؛ذات الصلة االنشطة

ً  –يلزمھا أن تتصرف  التيكلما زاد عدد األطراف  )3(  على المنشأة  األصواتبأكثرية  لتتفوق – سويا
حالية القدرة الحقوق قائمة تمنحھا  المستثمرة المنشاة لدىالمستثمرة، كلما كان من األرجح أن يكون 

  ؛ذات الصلة االنشطةتوجيه  على

خرى األطراف األألصوات أو ا حامليالمنشأة المستثمرة، أو  قبل من بھا الُمحتفظ الممكنةحقوق التصويت    )ب(
  ؛)50ـ ب47(انظر الفقرات ب

  ؛)40الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى (انظر الفقرة ب  )ج(

توجيه األنشطة  علىالحالية  القدرة لديھا،أو ليس  ،المنشأة المستثمرة لدى أنه تبينأي حقائق وظروف أخرى   )د(
 األسھماجتماعات حملة  فيالتصويت  أنماط ذلك في بمان تتخذ قرارات، أ فيه يلزمذات الصلة في الوقت الذي 

 السابقة. 

بشكل  –حقوق تصويت أكبر بمستثمرة المنشاة ال تحتفظ، واألصواتأغلبية به األنشطة ذات الصلة يتوج يتحددعندما         48ب
 ىاألسھم األخر حيازات، وأن التصويت حقوق حاملي منتصويت اآلخرين أو مجموعة منظمة  حقوق من – جوھري
بمفردھا، أن  –ج) (–(أ)42في الفقرة ب الُمدرجةبعد أخذ العوامل  ،على نطاق واسع، فقد يكون من الواضح مشتتة

  سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا. لديھاالمنشأة المستثمرة 
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  أمثلة تطبيقية

  4مثال 

 منباقي حقوق التصويت ب ويُحتفظ% من حقوق التصويت باألعمال الُمستثمر فيھا. 48تستحوذ منشأة مستثمرة على 
أي من حملة  ىليس لدو% من حقوق التصويت. 1 من بأكثرأي منھم  يحتفظ القبل آالف من حملة األسھم، حيث 

ً يستشير لاألسھم أي ترتيبات  عية. عند تقويم نسبة حقوق التصويت الواجب يتخذ قرارات جمالمن اآلخرين أو  أيا
% ستكون 48، حددت المنشأة المستثمرة أن نسبة األخرىاألسھم  لحيازاتالحجم النسبي  أساس علىالحصول عليھا، 

األسھم  لحيازاتوالحجم النسبي  لحيازتھامنحھا السيطرة. في ھذه الحالة، وعلى أساس الحجم المطلق لتكافية 
السلطة دون  ضابط الستيفاء – كافِ  بشكلشأة المستثمرة إلى أن لديھا حصة تصويت مھيمنة المن تخلص، األخرى
  .السلطة علىأي دليل آخر  الحسبان في لألخذالحاجة 

  5مثال 

عشرة منشأة مستثمرة أخرى  اثنتيمن  كل% من حقوق التصويت، وتحتفظ 40تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
حملة األسھم المنشأة المستثمرة (أ) الحق في  يةمنح اتفاقتُمستثمر فيھا. وال لألعمال% من حقوق التصويت 5بنسبة 

 التصويت يةغيير االتفاقتاإلدارة المسئولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة. ويتطلب  مكافأة، وتحديد عزلتعيين، و
والحجم  المستثمرة المنشأة لحيازةتخلص المنشأة المستثمرة (أ) إلى أن الحجم المطلق  ،الحالة ي ھذهف. الثلثينأغلبية ب

ً قاطعة في تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة حقوق تُعد ال –بمفردھا  –ن ياألخر لحيازاتالنسبي  تمنحھا ل كافيةُ  ا
 اإلدارة كافٍ  مكافأة، وتحديد وعزلتعيين،  فيالتعاقدي  احقھالمنشأة المستثمرة (أ) أن  تحدد، ذلك من وبالرغمسلطة. 

سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا. وعند تقويم ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة (أ) سلطة،  لديھاتخلص إلى أن ل
أن تمارس  احتمالقد ال تكون مارست ھذا الحق، أو  المستثمرة المنشأة أنؤخذ في الحسبان حقيقة يُ  أن يجوز ال فإنه

 المستثمرة (أ) حقھا في اختيار، أو تعيين، أو عزل اإلدارة. المنشأة
 

، بمفردھا –ج) (–(أ)42في الفقرة ب الُمدرجةاألخرى، قد يكون واضحا بعد األخذ في الحسبان العوامل  الحاالتفي          44ب
  سلطة. لديھا ليسأن المنشأة المستثمرة (أ) 

 

  امثلة تطبيقية

  6مثال 

 منشأتيينمن  كلُمستثمر فيھا. وتحتفظ  ألعمال% من حقوق التصويت 45تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
 منباقي حقوق التصويت ب ويُحتفظ% من حقوق التصويت لألعمال الُمستثمر فيھا. 26ن بنسبة تين أخرييمستثمرت

. في اتترتيبات أخرى تؤثر على اتخاذ القرار ھناك وليس%. 1نسبة بكل منھم  يحتفظ ،ثالثة حملة أسھم آخرين قبل
األسھم األخرى، كافية  لحيازات بالنسبةوحجمھا  ،حجم حصة التصويت للمنشأة المستثمرة (أ) يُعدھذه الحالة، 

 تتعاونا أن –فقط  –ان تالمنشأتان المستثمرتان األخري سيلزمسلطة.  لديھاالستنتاج أن المنشأة المستثمرة (أ) ليس 
 ألعمال الُمستثمر فيھا.لقادرتين على منع المنشأة المستثمرة (ا) من توجيه األنشطة ذات الصلة تكونا ل

 

 غير من يكون فعندماقاطعة.  –بمفردھا –ج) (–(أ)42في الفقرة ب الُمدرجة، قد ال تكون العوامل ذلك من وبالرغم       45ب
أن تأخذ في الحسبان  عليھايجب  فإنهسلطة،  لديھامنشأة مستثمرة، أخذت في الحسبان تلك العوامل، ما إذا كان ل الواضح

ً حقائق وظروف تصويتھم في  أنماطمن  ُموضح ھوإضافية، مثل ما إذا كان حملة األسھم اآلخرون سلبيين بطبيعتھم كما  ا
في الفقرتين  الواردةوالمؤشرات  18في الفقرة ب الُمحددةوامل تقويم الع ھذا ويشملاجتماعات حملة األسھم السابقة. 

بأن تتصرف  المطالبةاألطراف  تلمنشأة المستثمرة، وكلما قلا بھا تحتفظ التي. فكلما قلت حقوق التصويت 20وب 19ب
–  ً الحقائق والظروف  على سيُوضع الذيعلى المنشأة المستثمرة، كلما زاد االعتماد  االصوات بأكثرية لتتفوق – سويا

تمنحھا سلطة. عندما تؤخذ الحقائق والظروف الواردة في لاإلضافية لتقويم ما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة كافية 
دليل على السلطة ال يُمنحيجب أن  إنهفي الحسبان جنبا إلى جنب مع حقوق المنشأة المستثمرة، ف 20ـ ب18الفقرات ب

  .20وب 19في الفقرتين ب الواردةكبر من مؤشرات السلطة وزنا أ 18الوارد في القرة ب
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  أمثلة تطبيقية

  7مثال 

 حاملعشر  أحدمن  كلحتفظ يُمستثمر فيھا. و أعمال% من حقوق التصويت في 45تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 
حملة األسھم ترتيبات  من أي لدى ليس. فيھا الُمستثمر األعمال في% من حقوق التصويت 5بنسبة  ينخرآ أسھم

ً  ليستشيرتعاقديه   المنشأة لحيازة المطلق الحجم فإن. في ھذه الحالة، جماعية قرارات ليتخذ أو اآلخرين من أيا
 المستثمرة المنشأةلدى  كان إذا ما تحديد في قاطعة تُعد ال – بمفردھا – األخرين لحيازات النسبي والحجم المستثمرة

 ً قد  إضافيةعلى األعمال الُمستثمر فيھا. لھذا يجب أن يؤخذ في الحسبان حقائق وظروف  سلطة لتمنحھا كافيةً  حقوقا
  ، سلطة.لديھا، أو ليس لديھاأن المنشأة المستثمرة  علىتوفر دليال 

  8مثال 

 أسھم حملةمن ثالث  كلحتفظ ي. وفيھا مستثمر أعمال% من حقوق التصويت في 35تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 
العديد من  قبل منباقي حقوق التصويت ب ويُحتفظ. فيھا الُمستثمر األعمال في% من حقوق التصويت 5نسبة ب آخرين

ً  ليستشير تعاقديه ترتيبات األسھم حملة من أي لدى ليسحملة األسھم اآلخرين.   قرارات ليتخذ أو اآلخرين من أيا
ً ألعمال الُمستثمر فيھا لاألنشطة ذات الصلة  بشأن. وتتطلب القرارات جماعية أغلبية األصوات التي يتم ب تصديقا

 في فيھا% من حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر  75ء بـ الوقد تم اإلد –اإلدالء بھا في اجتماعات حملة األسھم 
 أخري حملة األسھم اآلخرين فلتشير المشاركة الفعالة  ،آخر اجتماعات حملة األسھم ذات الصلة. في ھذه الحالة

 –توجيه األنشطة ذات الصلة  علىالقدرة العملية  لديھاتكن  لمإلى أن المنشأة المستثمرة  األسھم حملةاجتماعات 
بشكل منفرد، بغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستثمرة قد وجھت األنشطة ذات الصلة نظرا ألن عدداً كافياً من 

  المنشأة المستثمرة.  مثل اھالطريقة نفسب واقد صوت اآلخرين حملة األسھم
 

(أ)ـ (د)، أن المنشأة المستثمرة 42في الفقرة ب واردةـالل ـان العوامـبعد األخذ في الحسب ،واضحا ونــيك ال اــعندم             46ب
  تسيطر على األعمال الُمستثمر فيھا. ال المستثمرة المنشأة فإنلديھا سلطة، 

  الممكنةحقوق التصويت 

 تباإلضافة إلى حقوق التصوي الممكنةعند تقويم السيطرة، تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان حقوقھا التصويتية             47ب
 فيسلطة. حقوق التصويت الممكنة ھي حقوق  لديھاحتفظ بھا من قبل أطراف آخرين، لتحديد ما إذا كان المُ  الممكنة

 ،األدوات أو الخيارات القابلة للتحويل عنتثمر فيھا، مثل تلك الناشئة الحصول على حقوق تصويت في األعمال الُمس
عندما تُعد حقوق أساس (انظر  –فقط  –. تؤخذ حقوق التصويت الممكنة تلك في الحسبان اآلجلةالعقود  ذلك في بما

 ).25ـ ب22الفقرات ب

 من الغرضالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان  علىعند األخذ في الحسبان حقوق التصويت الممكنة، يجب              48ب
للمنشاة المستثمرة مع األعمال الُمستثمر  ھاأي مشاركة أخرى وتصميم من الغرض، باإلضافة إلى ھااألداة وتصميم

، ودوافعھاللمنشأة المستثمرة،  الواضحةلتوقعات اتقويم مختلف أحكام وشروط األداة باإلضافة إلى  ھذا ويشملفيھا. 
 الشروط. ولموافقة على تلك األحكام ل ھاوأسباب

ُ حقوق تصويت أو  –أيضاً  –لمنشأة المستثمرة ا لدى يكون عندما            49ب بأنشطة  المتعلقةقرارات الاتخاذ  فيأخرى  حقوقا
ت الممكنة، مع حقوق التصوي مجتمعةما إذا كانت تلك الحقوق،  المستثمرة المنشاة تُقوماألعمال الُمستثمر فيھا، 

 تمنحھا السلطة.
 

مع حقوق أخرى، أن تمنح المنشأة المستثمرة القدرة  مجتمعةبمفردھا، أو  –حقوق التصويت الممكنة األساس ل يمكن             50ب
توجيه األنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تكون ھذه ھي الحالة عندما تحتفظ  علىالحالية 

تحتفظ بحقوق  ،23وفقا للفقرة بو% من حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر فيھا، 40المنشأة المستثمرة بنسبة 
 % إضافية من حقوق التصويت.20نسبة القتناءخيارات  عنأساس ناشئة 
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  أمثلة تطبيقية

  9مثال 

ُمستثمر فيھا. كما تحتفظ المنشأة المستثمرة  أعمال% من حقوق التصويت في 70تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
نصف حقوق تصويت  القتناءباإلضافة إلى خيار  في األعمال الُمستثمر فيھا % من حقوق التصويت30(ب) بنسبة 

أن يظل  ويُتوقعجدا ( اً خاسر يُعدخالل السنتين التاليتين بسعر ثابت  للممارسةالخيار قابل  يُعدالمنشأة المستثمرة (أ). 
ألعمال لاألنشطة ذات الصلة  – فعالبشكل  –فترة سنتين). تمارس المنشأة المستثمرة (أ) حقوقھا وتوجه ل ھكذا

السلطة نظرا ألنھا تبدو أن  ضابطثمرة (أ) من المحتمل أن تستوفي المنشأة المست ،الُمستثمر فيھا. في مثل ھذه الحالة
المنشأة المستثمرة (ب) خيارات حالية قابلة  لدىتوجيه األنشطة ذات الصلة. ورغم أن  علىلديھا القدرة الحالية 

تمنحھا أغلبية حقوق التصويت في األعمال الُمستثمر س، تُمارس عندما ،لشراء حقوق تصويت إضافية (أي للممارسة
  تلك الخيارات أساس. تعتبرتلك التي ال  ھيألحكام والشروط المرتبطة بتلك الخيارات فيھا)، فإن ا

  10مثال 

ُمستثمر فيھا.  أعمال فيثلث حقوق التصويت بان تمستثمرتان أخري ومنشأتانكل من المنشأة المستثمرة (ا)  يحتفظ
 الخاصةبالمنشأة المستثمرة (أ). باإلضافة إلى أدوات الملكية  –بشكل وثيق  –الُمستثمر فيھا  األعماليرتبط نشاط 

ألعمال الُمستثمر فيھا في أي وقت لقابلة للتحويل إلى أسھم عادية  دين، تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بأدوات بھا
% من 60لمنشأة المستثمرة (أ) ستحتفظ بنسبة ، فإن االدينبسعر ثابت خاسر (ولكن ليس خاسرا جدا). إذا تم تحويل 

ستفيد المنشأة المستثمرة (أ) من تحقق أوجه التآزر إذا تم تحويل وستحقوق التصويت في األعمال الُمستثمر فيھا. 
لدى المنشأة المستثمرة (أ) سلطة على األعمال الُمستثمر فيھا نظرا ألنھا تحتفظ  يكونإلى أسھم عادية.  نأدوات الدي

 علىوق تصويت في األعمال الُمستثمر فيھا جنبا إلى جنب مع حقوق تصويت ممكنة أساس تمنحھا القدرة الحالية بحق
  توجيه األنشطة ذات الصلة.

 

  على عوائد األعمال الُمستثمر فيھا مھممشابھة التي ليس لھا أثر الحقوق الالسلطة عند التصويت أو 

المنشأة المستثمرة أن تأخذ  على)، يجب 8ـ ب5(انظر الفقرات ب ھاالُمستثمر فيھا وتصميمغرض من األعمال العند تقويم        51ب
ما إذا  تُقوم وأنأنھا جزء من تصميمھا  علىاألعمال الُمستثمر فيھا  ءبدعند  تمتوالقرارات التي  المشاركةفي الحسبان 

ي تصميم فمنحھا السلطة. إن المشاركة لتافية حقوق كبالمنشأة المستثمرة  تزود المشاركة اتسمو المعاملةكانت شروط 
ھذه المشاركة  تبينقد  ذلك، من وبالرغم. السيطرةلمنح منشأة مستثمرة  يةغير كاف –بمفردھا  – تًعداألعمال الُمستثمر فيھا 

الُمستثمر  منحھا السطلة على األعمالتل كافية تُعدحقوق  على للحصوللدى المنشأة المستثمرة فرصة  كانفي التصميم أنه 
   فيھا.

، البيعحقوق و، الشراءإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الترتيبات التعاقدية مثل حقوق        52ب
 – تتعلقھذه الترتيبات التعاقدية على أنشطة  تنطوياألعمال الُمستثمر فيھا. عندما  بدءعند  أُقرت التيوحقوق التصفية 

 لألعمال الكلية ةنشطاألجزًء ال يتجزأ من  –في جوھرھا  – تُعداألنشطة  ھذهباألعمال الُمستثمر فيھا، فإن  –بشكل وثيق 
 الحقوق تُؤخذ أن يلزم هفإن عليه، وبناءً . فيھا الُمستثمر لألعمال النظامية الحدود، رغم أنھا قد تحدث خارج فيھا الُمستثمر
باألعمال الُمستثمر  –بشكل وثيق  – المتعلقةفي الترتيبات التعاقدية  الُمضمنة القرارات، اتخاذ في الضمنية أو الصريحة

 أنھا أنشطة ذات صلة عند تحديد السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا. على الحسبان في ،فيھا

أحداث معينة. وقد  تقععندما تنشأ ظروف معينة أو  –فقط  –الُمستثمر فيھا، تحدث األنشطة ذات الصلة  األعماللبعض        53ب
ه أنشطتھا وعوائدھا ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعينة أو يتوج –مسبقاً  – يُحددالُمستثمر فيھا بحيث  األعمال تُصمم
 جوھري بشكل –يھا أنشطة األعمال الُمستثمر ف بشأن. في ھذه الحالة يمكن أن تؤثر القرارات المعينةتلك األحداث  تقع
 ،يلزم المنشأة المستثمرة التلك الظروف أو األحداث.  تقععندما  –فقط  –أنشطة ذات صلة  تُعدعلى عوائدھا ومن ثم  –

في  الحقوق كونحقيقة  إنسلطة.  لديھايكون لو األحداث أالظروف  تحدث أن ،التي لديھا القدرة على اتخاذ تلك القرارات
 . حماية حقوقتلك الحقوق  منيجعل  ال ذاتھا، حد في ،أحداث وقوعظروف و نشأةب مشروطاتخاذ القرارات 

  

  

  

  

  



  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

  
  

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  18   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

 

  أمثلة تطبيقية

  11مثال 

 –وخدمتھا  التحصيل تحتشراء المبالغ  –فقط  – ھوتأسيسھا،  وثائقُمستثمر فيھا، كما ُحدد في النشاط األعمال  إن
 تحصيل وتوريد المبلغ –على أساس يومي  –الخدمة  وتشمللصالح المنشآت المستثِمرة فيھا.  –على أساس يومي 

 –تقوم األعمال الُمستثمر فيھا  التحصيل، تحت مبلغ سداد عن التخلف وعندعند استحقاقھا.  الفائدة دفعاتو األصلي
بيع  يةفي اتفاق –بشكل مستقل  –مستثمرة كما ھو متفق عليه المنشأة ال إلى التحصيل تحت المبلغ ببيع –بشكل تلقائي 

 عند التحصيل تحتالنشاط ذو الصلة الوحيد ھو إدارة المبالغ  يكون. فيھا الُمستثمر واألعمال المستثمرة المنشأة بين
على عوائد األعمال الُمستثمر  –بشكل جوھري  –نظرا ألنه النشاط الوحيد الذي يمكن أن يؤثر  سدادھا عن التخلف

أنشطة ذات صلة ألنھا ال تتطلب اتخاذ قرارات  سدادھا، عن التخلفقبل  ،التحصيل تحتإدارة المبالغ  تُعد الفيھا. 
ً  –وتُحددعلى عوائد األعمال الُمستثمر فيھا ـ  –بشكل جوھري  –أساس يمكن أن تؤثر   التخلفقبل  ماأنشطة  – مسبقا

، عليه وبناءإلى المنشآت المستثمرة.  توريدھافي تحصيل التدفقات النقدية عند استحقاقھا و –فقط  – وتتمثلعن السداد 
ؤخذ في يجب أن يُ  ،على عوائدھا – جوھريبشكل  –ألعمال الُمستثمر فيھا التي تؤثر لنشطة الكلية األعند تقويم 

. في ھذا المثال، يضمن تصميم السداد عن التخلفحق المنشأة المستثمرة في إدارة األصول عند  –فقط  –الحسبان 
 – جوھريبشكل  –فيھا أن يكون للمنشأة المستثمرة سلطة اتخاذ القرارات على األنشطة التي تؤثر  األعمال الُمستثمر

البيع جنبا إلى  يةتؤدي شروط اتفاق علية، وبناء. اتفيه سلطة اتخاذ القرار يُتطلبالذي  –فقط  –على العوائد في الوقت 
المنشأة المستثمرة لديھا سلطة على األعمال الُمستثمر  أن استنتاجتأسيس األعمال الُمستثمر فيھا إلى  وثائقجنب مع 

 سدادھا عن التخلف عند –فقط  –التحصيل  تحتملكية المبالغ  على تحصلفيھا حتى ولو كانت المنشأة المستثمرة 
  الُمستثمر فيھا. لألعمال النظاميةالتحصيل خارج الحدود  تحتوتدير تلك المبالغ 

 

  12مثال 

غرض من األعمال الفي الحسبان  يُؤخذ. وعندما التحصيل تحتالمبالغ  –فقط  –أصول األعمال الُمستثمر فيھا ھي  إن
 عن التخلفعند  التحصيل تحتإدارة المبالغ  ھو الوحيدأن النشاط ذا الصلة  يتحدد فإنه، ھاالُمستثمر فيھا وتصميم

السلطة على األعمال  سدادھا عن الُمتخلف التحصيل تحتمبالغ القدرة على إدارة ال لديهالذي  للطرف. ويكون سدادھا
 .السداد عن تخلف قدأي من المقترضين  كان إذا عماالُمستثمر فيھا، بغض النظر

 

. تصميمھا تماألعمال الُمستثمر فيھا كما  تشغيل يستمرصريح أو ضمني بضمان أن  التزامقد يكون على المنشأة المستثمرة         54ب
 للحصول المستثمرة المنشأة ىالعوائد ومن ثم زيادة الحافز لد لتقلبيزيد مثل ھذا االلتزام من تعرض المنشأة المستثمرة  قد

 تصميمھا تماألعمال الُمستثمر فيھا كما  تشغيلبضمان  االلتزامعليه، قد يكون  وبناءً تمنحھا السلطة. لحقوق كافية  على
يمنح المنشأة المستثمرة السلطة، كما أنه ال يمنع  ال –في حد ذاته  –سلطة، ولكنه  ةلمستثمرا المنشأة دىمؤشرا على أن ل

  السلطة. امتالكطرفاً آخر من 

  من أعمال ُمستثمر فيھا  متقلبة عوائد ،التعرض لـ، أو الحقوق في

 ُمعرضةُمستثمر فيھا، تحدد المنشأة المستثمرة ما إذا كانت  أعمالعند تقويم ما إذا كان لدى منشأة مستثمرة سيطرة على         55ب
 األعمال الُمستثمر فيھا.ب ارتباطھامن  متقلبة، أو لديھا حقوق في، عوائد لـ

ُمستثمر فيھا. يمكن أن تكون العمال األنتيجة ألداء  تتقلبأن  ويمكنثابتة  ونــعوائد التي ال تكالھي  المتقلبةوائد ــالع       56ب
ً  وسالبة موجبة أو سالبة فقط أو ،موجبة فقط المتقلبةالعوائد  م المنشأة المستثمرة ما إذا كانت 15(انظر الفقرة  معا ). تقوِّ

الترتيب وبغض النظر عن الشكل  جوھرعلى أساس  ،تلك العوائد تتقلبوكيف  متقلبة،العوائد من أعمال ُمستثمر فيھا 
فائدة ثابتة. وألغراض ھذا المعيار  بدفعاتسند ب تحتفظمنشأة مستثمرة أن لللعوائد. فعلى سبيل المثال، يمكن  النظامي

مخاطر التخلف عن السداد وتعرض ل تخضعالفائدة الثابتة عوائد متقلبة نظرا ألنھا  دفعاتتعتبر  ،الدولي للتقرير المالي
) على مخاطر العوائد تلك تقلب مدى(اي  التقلبيعتمد مبلغ ولسند. صدر االمنشأة المستثمرة لمخاطر االئتمان من مُ 

عوائد متقلبة نظرا آلنھا  ،إدارة أصول األعمال الُمستثمر فيھا مقابل ،أتعاب األداء الثابتة تُعدلسند. وبالمثل، لاالئتمان 
على قدرة األعمال الُمستثمر فيھا على  التقلبعتمد مبلغ يتعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر أداء األعمال الُمستثمر فيھا. 

 األتعاب. لدفعتوليد دخل كاف 
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  أمثلة العوائد: من        57ب

أوراق  على الفائدة مثلخرى لمنافع اقتصادية من األعمال الُمستثمر فيھا (األتوزيعات التوزيعات األرباح، و  )أ(
 فيقيمة استثمارات المنشأة المستثمرة  )، والتغيرات فيفيھا الُمستثمر األعمالصدرة من قبل مُ  مديونية

 األعمال الُمستثمر فيھا تلك.

خدمة أصول أو التزامات األعمال الُمستثمر فيھا، واألتعاب والتعرض لخسارة نتيجة تقديم دعم  مقابل مكافأة   )ب(
 تلك هتصفيت، والحصص المتبقية في أصول والتزامات األعمال الُمستثمر فيھا عند سيولة تسھيالتائتماني أو 
سيولة مستقبلية تحصل عليھا المنشأة المستثمرة  إلى والوصولوالمزايا الضريبية،  فيھا، الُمستثمر األعمال

 أعمال ُمستثمر فيھا.ب ارتباطھا من

 

 مجتمعةاآلخرين. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم منشأة مستثمرة أصولھا  الحصص لمالكعوائد ليست متاحة   )ج(
فورات وو أاقتصاديات الحجم،  لتحقيق تشغيليةالجمع بين وظائف  مثلمع أصول األعمال الُمستثمر فيھا، 

العمليات أو  بعضالوصول إلى المھارات المعرفية الشخصية، أو تقييد  أوو توفير منتجات نادرة، أالتكلفة، 
 قيمة األصول األخرى للمنشأة المستثمرة. لزيادةاألصول، 

  ين السلطة والعوائدالعالقة ب
  

  فوضةالسلطة المُ 

(متخذ قرار) ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا،  اتحقوق في اتخاذ القرار لديھا ،قوم منشأة مستثمرةعندما تُ       58ب
ما إذا  – أيضاً  –المنشأة المستثمرة أن تحدد  علىيجب وأصيل أو وكيل.  بمثابهما إذا كانت تُعد  تحدد أنيجب عليھا  إنهف

 بمثابة التيالمنشأة  إنتقوم بدور الوكيل للمنشأة المستثمرة.  القرارات اتخاذ في حقوق لديھاكانت ھناك منشأة أخرى 
)، يلبمثابة أص التينيابة عن ولمصلحة طرف أو أطراف أخرى (األطراف  –بشكل أساس  –طرف يعمل  ھي وكيل
). 18و 17ن ي(انظر الفقرت اتال تسيطر على األعمال الُمستثمر فيھا عند ممارستھا لسلطة اتخاذ القرار يه،عل وبناءً 

 العن األصيل.  ولكن نيابةً  ،وكيلالسلطة األصيل وتكون قابلة للممارسة من قبل ب يُحتفظوبالتالي، في بعض األحيان قد 
 أن تستفيد من القرارات التي يتخذھا. ھاكنيم أخرىلمجرد أن أطرافاً  الُ قرار وكياليُعد متخذ

األنشطة  جميعحددة أو بشان المُ  الموضوعاتوكيل بشأن بعض  إلىمنشأة مستثمرة سلطتھا في اتخاذ القرارات  تفوضقد        59ب
حقوق ال تعالجيجب على المنشأة المستثمرة أن  فإنهمر فيھا، تثسمُ  أعمالما إذا كانت تسيطر على  تقويمذات الصلة. وعند 

 الحاالتفي و. المستثمرة المنشأة قبل من –بشكل مباشر  –حتفظ بھا اتخاذ القرارات لوكيلھا كما لو كانت مُ  فيالمفوضة 
سلطة على األعمال  لديهما إذا كان  يُقومأن  أصيل طرفالتي يكون فيھا أكثر من أصيل واحد، فإنه يجب على كل 

إرشادات بشأن  72ـ ب60. توفر الفقرات ب54ب –5المتطلبات الواردة في الفقرات ب األخذ في الحسبانبالُمستثمر فيھا 
 تحديد ما إذا كان متخذ القرار يُعد وكيالً أو أصيالً.

األطراف  بينوبين األعمال الُمستثمر فيھا التي تتم إدارتھا و بينه الكلية العالقةأخذ في الحسبان يمتخذ القرار أن  علىيجب        60ب
  عند تحديد ما إذا كان يُعد وكيالً: أدناه، العواملجميع  وبالتحديداألعمال الُمستثمر فيھا،  معاألخرى المشاركة 

 ).63، ب62على األعمال الُمستثمر فيھا (الفقرتان ب اتاتخاذ القرار في تهنطاق سلط  )أ(

 ).67ـ ب64حقوق الُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى (الفقرات بال  )ب(

 ).70ـ ب68(الفقرات ب أةات) المكافي(اتفاق يةستحق له وفقا التفاقلمكافأة التي تُ ا  )ج(

يحتفظ بھا في األعمال الُمستثمر فيھا (الفقرتان  التياألخرى  حصصالالعوائد من  لتقلبتعّرض متخذ القرار   )د(
 ).72ـ ب71ب

 .معينةيجب أن تطبق أوزان مختلفة لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف 

طرف واحد  يحتفظمالم  60في الفقرة ب الُمدرجةالعوامل  جميعتقويم  وكيالً  يُعديتطلب تحديد ما إذا كان متخذ القرار       61ب
 ).65متخذ القرار بدون سبب (انظر الفقرة ب يعزل أن) ويستطيع العزل فيحقوق المتخذ القرار ( عزل فيحقوق أساس ب
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  اتنطاق سلطة اتخاذ القرار

  :الحسبان في األخذ خالل من اتنطاق سلطة متخذ القرار في اتخاذ القرار يُقوم       62ب

ً بھا  يُسمح التياألنشطة   )أ(   النظام؛ بموجبحددة والمُ  اتات) اتخاذ القراري(اتفاق يةالتفاق وفقا

 اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطة. عندلدى متخذ القرار  التيحرية ال  )ب(

، والمخاطر التي صممت ھاغرض من األعمال الُمستثمر فيھا وتصميمالأخذ في الحسبان يمتخذ القرار أن  علىيجب           63ب
إلى األطراف المشاركين، ومستوى مشاركة متخذ  لتمريرھااألعمال الُمستثمر فيھا للتعرض لھا، والمخاطر التي صممت 

في تصميم  – جوھريبشكل  –متخذ القرار  يشترك عندماالقرار في تصميم األعمال الُمستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال، 
لدى متخذ القرار  كان أنهھذه المشاركة  تبينقد ف)، اتاألعمال الُمستثمر فيھا (بما في ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرار

 القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة. ب تمتعه إلى تؤديالحقوق التي  على للحصولالفرصة والحافز 

  حقوق الُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرىال

من قبل األطراف األخرى على قدرة متخذ القرار على توجيه األنشطة ذات الصلة  بھا الُمحتفظقد تؤثر الحقوق األساس        64ب
 .وكيالً  يُعدأن متخذ القرار  األخرى، الحقوقأو  العزل، فيحقوق األساس ال تبينألعمال الُمستثمر فيھا. وقدل

يعد  – منفرداً  –متخذ القرار بدون سبب، فإن ھذا  يعزل أنحقوق أساس في العزل ويستطيع بطرف واحد  يحتفظعندما        65ب
ھذه الحقوق (وال يوجد  بمثل يحتفظھناك أكثر من طرف واحد  يكون وعندما. وكيالً  يُعدكافيا الستنتاج أن متخذ القرار 

قاطعة  تكون ال منفردة –متخذ القرار بدون موافقة األطراف اآلخرين) فإن تلك الحقوق  يعزلطرف منفرد يستطيع أن 
إلى ذلك، كلما زاد عدد  باإلضافةنيابة عن األخرين ولمصلحتھم.  –بشكل أساس  –تصرف يفي تحديد أن متخذ القرار 

ً  – يتصرفواأن ب الُمطالبيناألطراف  ر وكلما زاد حجم الحصص االقتصادية حقوق في عزل متخذ القراالممارسة ل – سويا
لھذا  يُوضع أن يجب الذي، كلما قل الوزن بھا المرتبط التقلباألخرى لمتخذ القرار (أي المكافأة والحصص األخرى) و

 العامل.

وذلك  ؛القرارالتي تقيد حرية متخذ وألطراف األخرى ايحب أن تُؤخذ في الحسبان الحقوق األساس الُمحتفظ بھا من قبل       66ب
عد متخذ القرار يُ وكيال. فعلى سبيل المثال،  يُعدما إذا كان متخذ القرار  تقويم، وذلك عند العزلبطريقة مشابھة لحقوق 

ً كون ي الذي وكيالً. (انظر  – عام بشكل –عدد صغير من األطراف األخرى على تصرفاته  تصديق على بالحصول ُمطالبا
 الحقوق وما إذا كانت تُعد حقوق أساس). بشأنإضافية  إلرشادات 25ـ ب22الفقرات ب

ً ألي حقوق قابلة العند األخذ في الحسبان        67ب حقوق الُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى، فإنه يجب أن يشمل تقويما
ذ القرارات (انظر للممارسة من قبل مجلس إدارة األعمال الُمستثمر فيھا (أو ھيئة حاكمة أخرى) وأثرھا على سلطة اتخا

 (ب)).23الفقرة ب

  المكافأة

بالنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطة األعمال الُمستثمر فيھا، كلما  ،المرتبط بھا والتقلب ،كلما زاد حجم مكافأة متخذ القرار       68ب
 .أصيالً متخذ القرار  يُعدزاد احتمال أن 

 

ً  –في الحسبان  يأخذ، فإنه يجب أن أو وكيالً  يُعد أصيالُ لتحديد ما إذا كان متخذ القرار           69ب ما إذا كانت الشروط  – أيضا
  التالية موجودة:

 مكافأة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة. أن  )أ(

ً  –فقط  – تتضمنالمكافأة اتفاقية  أن  )ب( في ترتيبات  –بشكل معتاد  –أو شروطاً أو مبالغ تكون موجودة  ،أحكاما
  حر.التنافس اللخدمات مشابھة ومستوى مھارات تم التفاوض بشأنھا على أساس 

 ال ،الرغم من ذلكب(ب) موجودة. وو(أ) 69في الفقرة ب الُمحددةما لم تكن الشروط  متخذ القرار وكيالً  يُعد أن يمكنال          70ب
 . وكيالً  يُعدالستنتاج أن متخذ القرار  كاف –منفرداً  –تلك الشروط  استيفاء يُعد
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  األخرى  الحصصالعوائد من  لتقلبالتعرض 

ُمستثمر فيھا (على العمال األأخرى في  حصص لديه الذي ،على متخذ القرار يجب فإنه ،عند تقويم ما إذا كان يُعد وكيالً           71ب
ن أ)، فيھا الُمستثمر االعمال اءبأد يتعلق فيمار ضمانات ياستثمارات في األعمال الُمستثمر فيھا أو توف ،سبيل المثال

أخرى في األعمال  بحصص االحتفاظ يبيناألخرى.  الحصصالعوائد من تلك  لتقلبأخذ في الحسبان تعرضه ي
  . أصيالً  يُعدالُمستثمر فيھا أن متخذ القرار قد

أخذ يمتخذ القرار أن  علىيجب  فإنهاألخرى في األعمال الُمستثمر فيھا،  الحصصالعوائد من  لتقلبعند تقويم تعرضه         72ب
  في الحسبان ما يلي:

األخرى في  والحصص مكافأتهالمرتبط بھا، أخذاً في الحسبان  التقلبو ،االقتصادية حصصهكلما زاد حجم   )أ(
 .متخذ القرار أصيالً  يُعدمجموعھا، كلما زاد احتمال أن 

، كذلك األمر يكون عندماالمستثمرة األخرى، و المنشآتتعرض  نع يختلفالعوائد  لتقلبما إذا كان تعرضه   )ب(
متخذ القرار  يحتفظعندما  ،قد يكون األمر كذلك ،ما إذا كان ھذا يؤثر على تصرفاته. فعلى سبيل المثال

أشكاال أخرى من  فيھا الُمستثمر لألعمال يقدمأو  ،في األعمال الُمستثمر فيھا أدني مرتبة في بحصص
  التسھيالت االئتمانية. 

لعوائد من األعمال الُمستثمر فيھا. ويتم إجراء ھذا ا تقلب مجموع إلىقّوم تعرضه بالنسبة يُ متخذ القرار أن  علىيجب 
 يتجاھل أنأنشطة األعمال الُمستثمر فيھا، ولكن ال يجوز  على أساس العوائد المتوقعة من – رئيسبشكل  –التقويم 

 بھا يحتفظاألخرى التي  الحصصعوائد األعمال الُمستثمر فيھا من خالل  لتقلبمتخذ القرار  لتعرضالحد األقصى 
  متخذ القرار.

  أمثلة تطبيقية

 

  13مثال 

 –ومنظم وفقا لضوابط محددة  عام، سوق في فيه يُتاجر صندوقاً دير يسوق ويمتخذ قرار (مدير صندوق) و ؤسسي
ً ُمحددة في تفويض االستثمار  –بشكل دقيق  المحلية. وتم تسويق الصندوق للمنشآت  واللوائح األنظمة تتطلبه لما وفقا
. عام سوق في فيھا يُتاجروراق مالية تمثل حقوق ملكية لمنشآت أل متنوعة محفظةأنه استثمار في  علىالمستثمرة 
استثمار بفيھا. وقام مدير الصندوق  يستثمراألصول التي  بشأنمدير الصندوق الحرية ل ،حددةبط المُ الضوا وبموجب

% من صافي أصول 1تساوي  خدماته مقابلعلى أساس السوق  اً أتعاب يتسلم% في الصندوق و10تناسبي بنسبة 
تفوق  التيخسائر الي التزام بتمويل أليس على مدير الصندوق وقدمة. الصندوق. وتتناسب األتعاب مع الخدمات المُ 

ً الصندوق ليس و ،%10 البالغ استثماره لمنشآت المستثمرة ا تحتفظ وال، ولم يشكل، مجلس إدارة مستقل. يشكل بأن ُمطالبا
حدود  ضمن حصصھاسترد تأن  احقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق في اتخاذ القرارات، ولكن يمكنھ باي

  الصندوق.  بلق من ُمحددةمعينة 

تفويض االستثمار ووفقا للمتطلبات التنظيمية، فإن مدير  بموجب الُمحددةالضوابط  إطارفي  يكونالعمل  أن ورغم
 واللصندوق ـ لتوجيه األنشطة ذات الصلة  علىاتخاذ القرارات التي تمنحه القدرة الحالية  في حقوقالصندوق لديه 

مدير الصندوق  يتسلم. القرارات اتخاذ في الصندوق مديرحقوق أساس تؤثر على سلطة بتحتفظ المنشآت المستثمرة 
ً أتعاب ً  –، كما قام الُمقدمةعلى أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع الخدمات  ا تناسبي في الصندوق.  باستثمار – أيضا

 بالقدر يكونكبير  تعرض إحداث بدون العوائد من أنشطة الصندوق لتقلبمدير الصندوق  االمكافأة واستثمارھ تُعرِّض
تعرض مدير الصندوق لتفاوت العوائد  الحسبان في األخذ يبين. في ھذا المثال، أصيالً  يُعدأن مدير الصندوق  يبينالذي 

. وكيالً  يُعدأن مدير الصندوق  ،الضوابط المقيدة إطارفي  القرارات،سلطته في اتخاذ  مع جنب إلى جنبامن الصندوق 
  على الصندوق. يسيطر ال أنه الىمدير الصندوق  يخلص ،ومن ثم
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...يتبع  

 

  تطبيقية أمثلة

  14مثال 

ً قودير صنديسوق ويو ،متخذ قرار يؤسس متخذ القرار  علىيوفر فرص استثمار لعدد من المنشآت المستثمرة. ويجب  ا
 ،ات الحاكمة للصندوق. ومع ذلكيجميع المنشآت المستثمرة ووفقا لالتفاق مصلحة فيقرارات  يتخذ(مدير الصندوق) أن 

ً مدير الصندوق أتعاب يتسلم. اتاتخاذ القرار فيواسعة  حريةمدير الصندوق ل % من األصول 1 تساويعلى أساس السوق  ا
عاب مع الخدمات حدد. وتتناسب األتمستوى ربح مُ  يتحقق عندماالصندوق  أرباح جميع% من 20و لإلدارة الخاضعة

لطة سمدير الصندوق  لدىالمستثمرة، فإن  المنشآت جميع مصلحة فيعليه أن يتخذ قرارات  يجبقدمة. ورغم أنه المُ 
مرتبطة باألداء  اتعابمتخذ القرار أتعاب ثابتة ول ويُدفعلصندوق. لالقرارات لتوجيه األنشطة ذات الصلة  اتخاذواسعة في 
المنشآت  وحصصالصندوق مدير حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. باإلضافة إلى ذلك، مع الخدمات المُ  تتناسب

 بالقدر يكونالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلب كبير تعرض إحداث بدونزيادة قيمة الصندوق،  فيالمستثمرة األخرى 
  . أصيالً  يُعدأن مدير الصندوق  تبينيجعل المكافأة، إذا ما أخذت بشكل منفرد،  الذي

  .منفرداً كل مثال في الحسبان  ويُؤخذوضحة أدناه. ج المُ 14–أ14والتحليل أعاله على األمثلة من  الواقعوينطبق نمط 

  

  أ14مثال 

ً  –مدير الصندوق  لدى المنشآت المستثمرة  وحصص حصصه بين% استثمارا في الصندوق الذي يوازي 2 –أيضا
وتستطيع المنشآت  ،%2الخسائر التي تفوق استثماره البالغ  األخرى. وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل

االستثمار  ويؤديولكن فقط عند اإلخالل بالعقد.  –فقط  –األصوات  بأغلبيةمدير الصندوق  عزلالمستثمرة األخرى 
 الذي بالقدر يكون كبير تعرض إحداث بدونالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلبق إلى زيادة تعرضه ومدير الصندل% 2

مدير الصندوق حقوق حماية نظرا  عزل في. وتعد حقوق المنشآت المستثمرة األخرى أصيالً  يُعد الصندوق مدير أن يبين
مدير الصندوق سلطة واسعة في  لدى هأن من بالرغمعند اإلخالل بالعقد. في ھذا المثال،  –فقط  –للممارسة  قابلةألنھا 

 ،. وبالتاليأنه يُعد وكيالً  يبينتعرض مدير الصندوق  فإنومكافأته،  حصتهن العوائد م لتقلب يتعرضاتخاذ القرارات و
  على الصندوق.  يسيطر ال أنه الى الصندوق مدير يخلص

  ب14مثال 

فوق ذلك ت التيليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر  لكنفي الصندوق، و جوھرية أكثرتناسبي  استثمارمدير الصندوق ل
عند  –فقط  –ولكن  –فقط  –األصوات  بأغلبيةمدير الصندوق  عزلاالستثمار. وتستطيع المنشآت المستثمرة األخرى 

  خالل بالعقد. اإل

للممارسة  قابلةنظرا ألنھا  حمايةمدير الصندوق حقوق  عزل فيفي ھذا المثال، تعد حقوق المنشآت المستثمرة األخرى 
تناسب مع تمرتبطة باألداء  أتعابدفع له أتعاب ثابتة ومدير الصندوق يُ  أنعند اإلخالل بالعقد. وبالرغم من  –فقط  –

ً  يُحدثيمكن أن  تهبين استثمار مدير الصندوق ومكافأ الجمعقدمة، فإن الخدمات المُ  العوائد من أنشطة  لتقلب اً كبير تعرضا
 التقلبو ،االقتصادية لمدير الصندوق الحصص. فكلما زاد حجم أصيالً  يُعدأن مدير الصندوق  يبينالذي  بالقدرالصندوق 
)، كلما زاد تركيز مدير الصندوق على تلك مجموعھا في األخرى والحصص مكافأته الحسبان في أخذاً ( االمرتبط بھ
  . مدير الصندوق أصيالً  يُعداالقتصادية في التحليل، وكلما زاد احتمال أن  الحصص

    ...يتبع
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  ...يتبع

  تطبيقية أمثلة

 ياً كاف يُعد% 20مدير الصندوق أن استثمار  يعتبرأخذه في الحسبان مكافأته والعوامل األخرى، قد  عندفعلى سبيل المثال، 
المكافأة أو العوامل  تختلف عندما، في ظل ظروف مختلفة (اي ذلك من وبالرغمسيطر على الصندوق. ي أنه إلى ليخلص

  األخرى)، قد تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى االستثمار مختلفاً.

  ج14مثال 

 استثمارهفوق ت التيليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر  لكن% في الصندوق، و 20مدير الصندوق استثمار تناسبي  لدى
أعضائه مستقلون عن مدير الصندوق، وتم تعيينھم من قبل المنشآت المستثمرة  جميع%. للصندوق مجلس إدارة، 20 البالغ

ً  –مجلس الاألخرى. ويقوم  ن إتجديد عقد مدير الصندوق، ف عدممجلس اإلدارة  قرربتعيين مدير الصندوق. فإذا  – سنويا
   من قبل مديرين آخرين في الصناعة. آداؤھا سيتممن قبل مدير الصندوق  المؤداةالخدمات 

  

بين استثمار  الجمعقدمة، فإن تناسب مع الخدمات المُ تمرتبطة باألداء  وأتعابأتعاب ثابتة  له يُدفعورغم أن مدير الصندوق 
ً  يحدثيمكن أن  ومكافأتهمدير الصندوق ل% 20 أن  يبينالذي  بالقدرالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلب اً كبير تعرضا

مدير الصندوق ـ  لعزلحقوق أساس  لديھامن ذلك، فإن المنشآت المستثمرة األخرى . وبالرغم أصيالً  يُعدمدير الصندوق 
  . بذلك القيام يقررون عندمامدير الصندوق  عزل على المستثمرة المنشآتيوفر مجلس اإلدارة آلية تضمن قدرة 

بالرغم من أن لدى مدير و ،األساس. وعليه العزلفي التحليل على حقوق  التركيزمدير الصندوق  يزيد ،في ھذا المثال
، فإن الحقوق اتهواستثمار مكافأتهعوائد الصندوق من  لتقلب ويتعرضق سلطات واسعة في اتخاذ القرارات والصند

 مدير يخلص ،. وبالتاليوكيالً  يُعدأن مدير الصندوق  تبيناألساس الُمحتفظ بھا من قبل المنشآت المستثمرة األخرى 
  لصندوق.ا على يسيطر ال أنه إلى الصندوق

  15مثال 

أدوات دين  خالل منمولة أصول، مُ ب ومضمونة تثاب معدلأوراق مالية ذات  محفظةشراء لُمستثمر فيھا  أعمال أنشاء تم
الدين من بلمنشآت المستثمرة لأدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية األولى  تصميم وتموأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت. 

 على الممكنة بالدين المستثمرة للمنشآتالمعاملة  تسويق تمألعمال الُمستثمر فيھا. وقد لأي عوائد متبقية  ولتستلمالخسارة 
 عن المحتمل بالتخلف المرتبطةأصول مع التعرض لمخاطر االئتمان ب مضمونةأوراق مالية  محفظة في استثمار أنھا

 المرتبطلمخاطر معدل الفائدة و، المحفظةي تتضمنھا صدري األوراق المالية المضمونة بأصول التمُ  قبل من السداد
متخذ القرار  ويديرشتراة. % من قيمة األصول المُ 10 المحفظة. تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظةإدارة ب

في نشرة اكتتاب  الُمحددةلضوابط ا إطار فياتخاذ قرارات االستثمار  خالل مناألصول النشطة  محفظةل) و(مدير األص
ً مدير األصول أتعاب يستلماألعمال الُمستثمر فيھا. لتلك الخدمات،   الخاضعة% من األصول 1 أيعلى أساس السوق ( ثابتة ا

حدد. % من األرباح) إذا زادت أرباح األعمال الُمستثمر فيھا عن مستوى مُ 10) وأتعاب على أساس األداء (اي لإلدارة
 ويُحتفظ% من حقوق ملكية األعمال الُمستثمر فيھا. 35 بـمدير األصول  ويحتفظقدمة. ات المُ وتتناسب األتعاب مع الخدم

بشكل  – المشتتةعدد كبير من المنشآت المستثمرة  قبل منجميع أدوات الدين  من% المتبقية من حقوق الملكية و65الـ ب
 اصوات بأغلبية بقرار –فقط  –صول بدون سبب مدير األ عزليمكن والتي تُعد أطرافاً ثالث وال عالقة بينھم.  –واسع 

  . األخرى المستثمرة المنشآت

مدير  حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. مرتبطة باألداء تتناسب مع الخدمات المُ  وأتعابدفع لمدير األصول أتعاب ثابتة يُ و
العوائد من أنشطة  لتقلبتعرض مدير األصول يالمنشآت المستثمرة األخرى لزيادة قيمة الصندوق. و وحصصاألصول 
  . تهمكافأ منو ،% من حقوق الملكية35 بـ يحتفظنظرا ألنه  ،الصندوق

في نشرة اكتتاب األعمال الُمستثمر فيھا، إال أن لديه  الُمحددةلضوابط ا إطار فيعمل يمن أن مدير األصول  وبالرغم
حقوق لعلى عوائد األعمال الُمستثمر فيھا ـ  –ي بشكل جوھر –اتخاذ قرارات االستثمار التي تؤثر  علىالقدرة الحالية 

في التحليل نظرا ألن تلك الحقوق ُمحتفظ بھا من قبل  ضئيلالمنشآت المستثمرة األخرى وزن  قبل من بھا الُمحتفظ العزل
عوائد الصندوق من  لتقلبعلى تعرضه  أكثرمدير األصول  يركز. في ھذا المثال واسع بشكل – ُمشتتةمنشآت مستثمرة 

 تعرضاً  تحدث% من حقوق الملكية 35 فحيازةبالنسبة ألدوات الدين.  أدنى مرتبة فيحصته في حقوق الملكية، والتي تعد 
 ً  يخلص. وبالتالي أصيالً  يُعدأن مدير األصول  يبينالذي  بالقدرلخسائر والحقوق في عوائد األعمال الُمستثمر فيھا، ل ثانويا
 على األعمال الُمستثمر فيھا. يسيطر أنه إلى األصول مدير

    ...يتبع
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  تطبيقية أمثلة

  15مثال 

أدوات  خالل منمولة أصول، مُ ب ومضمونة تثاب معدلأوراق مالية ذات  محفظةشراء لُمستثمر فيھا  أعمال أنشاء تم
الدين بلمنشآت المستثمرة لأدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية األولى  تصميم وتمدين وأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت. 

 الممكنة بالدين المستثمرة للمنشآتالمعاملة  تسويق تمألعمال الُمستثمر فيھا. وقد لأي عوائد متبقية  ولتستلممن الخسارة 
 المحتمل بالتخلف المرتبطةأصول مع التعرض لمخاطر االئتمان ب مضمونةأوراق مالية  محفظة في استثمار أنھا على
 المرتبطلمخاطر معدل الفائدة و، المحفظةصدري األوراق المالية المضمونة بأصول التي تتضمنھا مُ  قبل من السداد عن
متخذ القرار  ويديرشتراة. % من قيمة األصول المُ 10 المحفظة. تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظةإدارة ب

في نشرة  الُمحددةلضوابط ا إطار فياتخاذ قرارات االستثمار  خالل مناألصول النشطة  محفظةل) و(مدير األص
ً مدير األصول أتعاب يستلماكتتاب األعمال الُمستثمر فيھا. لتلك الخدمات،  % من األصول 1 أيعلى أساس السوق ( ثابتة ا

% من األرباح) إذا زادت أرباح األعمال الُمستثمر فيھا عن 10األداء (اي ) وأتعاب على أساس لإلدارة الخاضعة
% من حقوق ملكية األعمال 35 بـمدير األصول  ويحتفظقدمة. حدد. وتتناسب األتعاب مع الخدمات المُ مستوى مُ 

كبير من المنشآت عدد  قبل منجميع أدوات الدين  من% المتبقية من حقوق الملكية و65الـ ب ويُحتفظالُمستثمر فيھا. 
 –مدير األصول بدون سبب  عزليمكن والتي تُعد أطرافاً ثالث وال عالقة بينھم.  –بشكل واسع  – المشتتةالمستثمرة 

  . األخرى المستثمرة المنشآت اصوات بأغلبية بقرار –فقط 

 حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. مرتبطة باألداء تتناسب مع الخدمات المُ  وأتعابدفع لمدير األصول أتعاب ثابتة يُ و
العوائد من  لتقلبتعرض مدير األصول يالمنشآت المستثمرة األخرى لزيادة قيمة الصندوق. و وحصصمدير األصول 

  . تهمكافأ منو ،% من حقوق الملكية35 بـ يحتفظنظرا ألنه  ،أنشطة الصندوق

في نشرة اكتتاب األعمال الُمستثمر فيھا، إال أن لديه  الُمحددةلضوابط ا إطار فيعمل يمن أن مدير األصول  وبالرغم
حقوق لعلى عوائد األعمال الُمستثمر فيھا ـ  –بشكل جوھري  –اتخاذ قرارات االستثمار التي تؤثر  علىالقدرة الحالية 

ظ بھا من في التحليل نظرا ألن تلك الحقوق ُمحتف ضئيلالمنشآت المستثمرة األخرى وزن  قبل من بھا الُمحتفظ العزل
عوائد الصندوق  لتقلبعلى تعرضه  أكثرمدير األصول  يركز. في ھذا المثال واسع بشكل – ُمشتتةمنشآت مستثمرة قبل 

 تحدث% من حقوق الملكية 35 فحيازةبالنسبة ألدوات الدين.  أدنى مرتبة فيمن حصته في حقوق الملكية، والتي تعد 
. أصيالً  يُعدأن مدير األصول  يبينالذي  بالقدرلخسائر والحقوق في عوائد األعمال الُمستثمر فيھا، ل ثانوياً  تعرضاً 

 على األعمال الُمستثمر فيھا. يسيطر أنه إلى األصول مدير يخلصوبالتالي 

  16مثال 

 تُعد مستثمرة لمنشآتمتخذ قرار (الراعي) قناة للبائعين المتعددين، والتي تصدر أدوات دين قصيرة األجل  يرعى
من األصول  محفظةأنھا استثمار في  على الممكنة. تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة بينھم عالقة ال ثالثة أطرافا

 عن المحتمل بالتخلف المرتبطتعرضھا للحد األدنى من مخاطر االئتمان  معمتوسطة األجل ذات التصنيف العالي 
األصول عالية الجودة  محافظببيع  متعددون محولونقوم ي. المحفظة تتضمنھا التيول لألص ينصدرالمُ  قبل من السداد

 التخلف عند التحصيل تحت المبالغللقناة ويدير  يبيعھااألصول التي  محفظةكل محول  يخدممتوسطة األجل إلى القناة. 
ولى من الخسارة ضد خسائر االئتمان كل محول الحماية األ يوفرالسوق. أيضا  إلى تستندمقابل أتعاب خدمة  السداد عن
حولة للقناة. وتقوم المنشأة الراعية بتحديد الشروط الخاصة ألصول المُ لضمان الزائد الأصوله من خالل  محفظة من

قدمة. يصدق الراعي بالقناة وإدارة عملياتھا مقابل أتعاب تتحدد على أساس السوق. وتتناسب األتعاب مع الخدمات المُ 
تمويل القناة.  بشأنتخذ القرارات ياألصول التي تشتريھا القناة و على يصدقالبيع للقناة، وبالبائعين المسموح لھم  على
  تصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت المستثمرة. يأن  الراعيعلى  يجبو
  

    ...يتبع
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  ...يتبع

 

  تطبيقية أمثلة

  
ً  –أي عائد متبقى لدى القناة ويقدم  للراعي يحق الدعم  يستوعبالدعم االئتماني وتسھيالت السيولة للقناة.  – أيضا

 قبل من الُمستوعبةخسائر أصول القناة بعد الخسائر  جميع% من 5حتى نسبة  خسائر الراعيقدم من قبل االئتماني المُ 
حقوق أساس بلمنشآت المستثمرة ا تحتفظ ال. سدادھا عن تخلفيُ  التيألصول ا مقابلتسھيالت السيولة  تُقدمالمحولون. ال 

  . اتعلى سلطة الراعي في اتخاذ القرار تؤثر أنيمكنھا 
  

تعرض يقدمة، فإنه أتعاب على أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع تلك الخدمات المُ  له يُدفع الراعيمن أن  وبالرغم
ئتماني وتسھيالت السيولة االدعم ال تقديمهي أي عوائد متبقية لدى القناة والعوائد من أنشطة القناة بسبب حقوقه ف لتقلب

لمخاطر السيولة من خالل استخدام أدوات الدين قصيرة األجل لتمويل أصول متوسطة  ُمعرضة(بمعنى أن القناة 
 لدى هالتي تؤثر على قيمة أصول القناة، فإن اتحقوق في اتخاذ القرار المحولين مناألجل). وحتى لو كان لدى كل 

 أبعد إلى جوھري بشكل – تؤثر التيتوجيه األنشطة  علىتمنحه القدرة الحالية  اتتخاذ قرارالالراعي سلطة واسعة 
 التصديقاتخاذ القرارات بشأن األصول ( فيحق  ولديهلقناة، لوضع الشروط  الراعي(اي أن  القناةعلى عوائد  – حد

استثمار جديد لھا على أساس منتظم))،  إيجاديجب  التيتلك األصول) وتمويل القناة (ل ينمحولالول المشتراة وعلى األص
أنشطة  منعوائد ال لتقلبلقناة وتوفير الدعم االئتماني وتسھيالت السيولة يعرض الراعي لإن الحق في العوائد المتبقية 

، عد أصيالً يُ التعرض أن الراعي  ذلك يبين عليه، بناءً لمنشآت المستثمرة األخرى. ا له تتعرض عماتختلف  والتيالقناة 
سيطر على القناة. إن التزام الراعي بالتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت ي أنه إلىالراعي  يخلصومن ثم 

  . أصيالً كون يمنع الراعي من أن يالمستثمرة ال 

 

  العالقة مع األطراف األخرى

طبيعة عالقتھا مع األطراف األخرى وما إذا  الحسبانالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في  علىعند تقويم السيطرة، يجب            73ب
). يتطلب تحديد ما وكالء – الواقع األمر بحكم –نيابة عن المنشأة المستثمرة (أي أنھم  تتصرفكانت ھذه األطراف 

، مع األخذ في الحسبان ليس فقط طبيعة اً شخصي اجتھادا وكالء – واقعال األمر بحكم –إذا كانت األطراف األخرى 
 البعض ومع المنشأة المستثمرة.  بعضھااألطراف مع  تلك تتفاعلالعالقة ولكن أيضا كيف 

 لدىعندما يكون  وكيالً  – الواقع األمر بحكم – يكونترتيب تعاقدي. فالطرف  علىتلك العالقة  مثل تنطوي أن يلزم ال        74ب
يتصرف لھؤالء الذين يوجھون أنشطة المنشأة المستثمرة، القدرة على توجيه ذلك الطرف  دىلمنشأة المستثمرة، أو لا

عند تقويم السيطرة  ،المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان علىنيابة عن المنشأة المستثمرة. في ھذه الظروف، يجب 
بشكل غير  –في اتخاذ القرارات، وتعرضھا  – الواقع األمر بحكم –وق وكيلھا حق ،على األعمال الُمستثمر فيھا

 جنبا إلى جنب مع ما تتعرض له – الواقع األمر بحكم –من خالل الوكيل  متقلبة، أو حقوقھا في، عوائد لـ –مباشر 
 .في حد ذاتھا

 األمر بحكم –أنھم وكالء  علىما يلي أمثلة لمثل ھؤالء األطراف اآلخرين الذين، بطبيعة عالقتھم، قد يتصرفون           75ب
  للمنشأة المستثمرة: – الواقع

 األطراف ذات العالقة بالمنشأة المستثمرة.     )أ(

 أنھا مساھمة أو قرض من المنشأة المستثمرة. علىحصته في األعمال الُمستثمر فيھا  تسلمطرف   )ب(

مسبق من  تصديقحصته في األعمال الُمستثمر فيھا دون  يرھنطرف وافق على أال يبيع أو يحول أو   )ج(
 التصديقالتي يكون فيھا للمنشأة المستثمرة والطرف اآلخر الحق في  الحاالتالمنشأة المستثمرة (باستثناء 

 أطراف مستقلة راغبة). قبل منمتفق عليھا تبادليا  شروط إلىالحقوق  وتستندالمسبق 

 طرف ال يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة.     )د(

 لمنشأة المستثمرة.لھم أنفسھم  إدارتھا موظفي كبارالحاكمة أو  تھاُمستثمر فيھا يكون غالبية ھيئ أعمال(ھـ)       

عمالئه  وأحدمع المنشأة المستثمرة، مثل العالقة بين مقدم خدمة مھنية  وثيقةطرف له عالقة تجارية   )و(
 .الكبار
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  حددةالسيطرة على أصول مُ 

من أعمال ُمستثمر فيھا على أنه منشأة  جزءً  تعالجيجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت            76ب
 .منفصلة المفترضةالمنشأة التحدد ما إذا كانت تسيطر على  أن، كذلك األمر يكون عندمامنفصلة مفترضة، و

، عندماأة منفصلة مفترضة ــا على أنه منشــمن أعمال ُمستثمر فيھ جزءً  الجــتعأة المستثمرة أن ــب على المنشــيج          77ب
  الشرط التالي: يستوفى، عندماوفقط 

ـ إن وجدت) المصدر  العالقةألعمال الُمستثمر فيھا (أو التعزيزات االئتمانية ذات لحددة األصول المُ  تُعد
 ليسحددة فيھا. ومُ الخرى األحصص الحددة على األعمال الُمستثمر فيھا، أو مُ اللتزامات االالوحيد لدفع 

حددة صول المُ متعلقة باأل التزاماتحقوق أو  ،حددبخالف الذين عليھم االلتزام المُ  األخرى،لدى األطراف 
جوھر، ال يمكن أن يُستخدم أي من عوائد األصول الالتدفقات النقدية المتبقية من تلك األصول. في بأو 
منفصلة المفترضة المنشأة الأي من التزامات  يُعدحددة من قبل األعمال الُمستثمر فيھا المتبقية وال المُ 

عزل جميع أصول،  يتم –في الجوھر  –ة. وبالتالي من أصول األعمال الُمستثمر فيھا المتبقي السداد واجب
 – ويُطلقاألعمال الُمستثمر فيھا ككل.  عنمنفصلة المفترضة المنشأة ال تلكوالتزامات، وحقوق ملكية 

  .منفصلة المفترضة "صومعة"المنشأة ال تلكمثل  على –عادة 

بشكل  –، يجب على المنشأة المستثمرة أن تحدد األنشطة التي تؤثر 77عندما يٌستوفى الشرط الوارد في الفقرة ب        78ب
سلطة على ذلك  لديھاما إذا كانت  لتُقوم ،وكيف تُدار تلك األنشطة ،منفصلة المفترضةالمنشأة العلى عوائد  –جوھري 

يجب على المنشأة  فإنهمنفصلة المفترضة، المنشأة الطرة على عند تقويم السيوالجزء من األعمال الُمستثمر فيھا. 
 بتلك ارتباطھاحقوق في، عوائد متقلبة من  لديھا، أو لـأن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تتعرض  –أيضاً  –المستثمرة 

فيھا لتؤثر على والقدرة على أن تستخدم سلطتھا على ذلك الجزء من األعمال الُمستثمر  ،منفصلة المفترضةالمنشأة ال
  مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة.

يجب عليھا أن توحد ذلك الجزء من األعمال  إنهمنفصلة المفترضة، فالمنشأة التسيطر المنشأة المستثمرة على  عندما       79ب
تقويم السيطرة في تلك الحالة، يستبعد األطراف اآلخرون ذلك الجزء من األعمال الُمستثمر فيھا عند والُمستثمر فيھا. 

  .ھاتوحيد عندعلى األعمال الُمستثمر فيھا، و

  التقويم المستمر

الحقائق والظروف  تبين عندمايجب على المنشأة المستثمرة أن تُقوم ما إذا كانت تسيطر على األعمال الُمستثمر فيھا         80ب
 .7في الفقرة  الُمدرجةواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة  علىتغيرات  أن ھناك

ذلك  ينعكسيجب أن  إنهتُمارس بھا السلطة على األعمال الُمستثمر فيھا، ف التيكيفية الھناك تغيراً في  يكون عندما        81ب
. على سبيل المثال، يمكن أن سلطتھا على األعمال الُمستثمر فيھاالمنشأة المستثمرة  بھا تُقوم التيكيفية ال علىالتغير 
تُدار من خالل حقوق التصويت، ولكن بدال  الصلةلم تعد األنشطة ذات  هأن اتالتغيرات في حقوق اتخاذ القرارتعني 

ً أخرى، مثل عقود، تمنح طرف اتفاقياتمن خالل من ذلك  األنشطة ذات  توجيه علىأو أطراف أخرى القدرة الحالية  ا
 .الصلة

دون أن تكون المنشأة  ،تفقدھا أن، أو ُمستثمر فيھا أعمالمرة السلطة على منشأة مستث تكتسبفي أن حدث قد يتسبب          82ب
ُمستثمر  أعمالمنشأة مستثمرة السلطة على  تكتسبالمستثمرة مشاركة في ذلك الحدث. على سبيل المثال، يمكن أن 

المنشأة  –سابقاً  –حتفظ بھا من قبل طرف أو أطراف أخرى والتي منعت المُ  اتانقضاء حقوق اتخاذ القرار بسببفيھا 
 المستثمرة من السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا.

متقلبة العوائد الفي،  ھا، أو حقوقلـفي الحسبان التغيرات التي تؤثر على تعرضھا  –أيضا  –تأخذ المنشأة المستثمرة         83ب
ُمستثمر  أعمالسلطة على  لديھاأعمال ُمستثمر فيھا. على سبيل المثال، يمكن أن تفقد منشأة مستثمرة، ب ارتباطھامن 

، اللتزاماتفيھا، السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا إذا لم يعد يحق للمنشأة المستثمرة أن تستلم عوائد أو تكون معرضة 
 ستالم أتعاب متعلقة باألداء). النھاء عقد إ يتم عندما(ب) (أي 7الفقرة  استيفاءستفشل في  نظرا ألن المنشأة المستثمرة

قد تغير.  أصيلالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان تقويمھا بأنھا تتصرف على أنھا وكيل أو على يجب          84ب
رى أن المنشأة المستثمرة لم تعد بين المنشأة المستثمرة واألطراف األخ الكليةفيمكن أن تعني التغيرات في العالقة 

ً  –تتصرف على أنھا وكيل، حتى ولو أنھا تصرفت   عندماوالعكس بالعكس. على سبيل المثال،  على أنھا وكيل، – سابقا
يجب على المنشأة المستثمرة أن  إنهحقوق األطراف األخرى، ف فييرات في حقوق المنشأة المستثمرة، أو يتغ تحدث
  أو وكيل. أصيلعلى أنھا وضعيتھا  الحسبان في األخذتعيد 

تغير في  بسبب –فقط  –أو وكيل  أصيللمنشأة المستثمرة األولي للسيطرة أو لوضعيتھا على أنھا اغير تقويم يت لن        85ب
 بأحوال السوق)، ما لم يغير التغير في أحوال مدفوعاالسوق (مثال تغير في عوائد األعمال الُمستثمر فيھا  ظروف

 ووكيل. أصيلبين  الكليةأو يغير العالقة  7السوق واحدا أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة في الفقرة 
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 تحديد ما إذا كانت منشأة ھي منشأة استثمارية

 

منشأة استثمارية،  تُعدالمنشأة أن تأخذ المنشأة في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت  علىيجب            أ 85ب
حددة في المنشأة التي تمتلك العناصر الثالثة لتعريف منشأة استثمارية المُ  تُعدوتصميمھا.  ،غرض منھاالبما في ذلك 

 م عناصر التعريف بمزيد من التفصيل. 85ب ـ ب85استثمارية. توضح الفقرات ب منشأةً  27الفقرة 

  األعمالغرض من ال

أجل مكاسب رأسمالية،  من –فقط  –المنشأة ھو أن تستثمر  منغرض المنشأة استثمارية أن يكون اليتطلب تعريف          ب 85ب
الوثائق التي  –عادة  –والفوائد أو دخل اإليجار)، أو كليھما. سوف توفر أو دخل استثمار (مثل توزيعات األرباح أ

ح االكتتاب الخاصة بالمنشأة، والمطبوعات الموزعة من لمنشأة، مثل مذكرة طرل يةستثماراالھداف األما ھي  تبين
 ستثمارية.االمنشأة الأعمال  منغرض العلى  خرى لشركة مساھمة أو شركة تضامن، دليالً األوثائق القبل المنشأة و

ضافية على الطريقة التي تعرض بھا المنشأة نفسھا إلى األطراف األخرى (مثل المنشآت المستثمرة إوقد تشتمل أدلة 
على سبيل المثال، قد تعرض منشأة أعمالھا على أنھا توفير استثمار  ؛الُمستثمر فيھا المحتملة) األعمالالمحتملة أو 

التي تعرض نفسھا على  ،أعمال المنشأة منض غرالالمقابل، ال يتفق  وفي. رأسمالية مكاسب أجل منمتوسط األجل 
مع  فيھا، الُمستثمر أعمالھامع  –بشكل مشترك  –و تنتج أو تسوق منتجات أأنھا منشأة مستثمرة ھدفھا أن تطور، 

و اإلنتاج أو التسويق أعوائد من نشاط التطوير، الأعمال منشأة استثمارية، نظرا ألن المنشأة سوف تكسب  منغرض ال
 ). ط85من استثماراتھا (انظر الفقرة ب عوائدھالى إ باإلضافة

، وإدارة االستثمار، االستثمار مجال فيباالستثمار (مثل الخدمات االستشارية  متعلقةستثمارية خدمات االمنشأة القد تقدم       ج 85ب
إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل منشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة  ،الستثمار)ل وإدارية مساندةوخدمات 
 المنشأةاستمرارية  شريطة ،للمنشأة أساساً  تُعد، حتى لو كانت تلك األنشطة فيھا المستثمرة المنشآتإلى  باإلضافة

 لتلبية تعريف المنشأة االستثمارية. 

ً ـأيض –ستثمارية االمنشأة الد تشارك ــق         د  85ب   من خاللمباشر أو  بشكلما إباالستثمار،  المتعلقة ةــي األنشطة التاليــف – ا
 أعمالھاستثمار) من االمنشأة تابعة عندما تُباشر ھذه األنشطة لتعظيم عائد االستثمار (مكاسب رأسمالية، أو دخل 

  لمنشأة االستثمارية:ادخل لمنفصل أو مصدر أساس منفصل  أساسنشاط أعمال  تمثلوال  ،الُمستثمر فيھا

  ؛ُمستثمر فيھا ألعمالتقديم خدمات إدارية ومشورة استراتيجية    )أ(

 ، تعھد برأس مال، أو ضمان.قرضُمستثمر فيھا، مثل ألعمالتقديم دعم مالي    )ب(

م يھي ذاتھا منشأة استثمارية وغرضھا ونشاطھا الرئيسي تقد ليستستثمارية منشأة تابعة االمنشأة ال لدى يكون عندما       ھـ 85ب
تلك  توحد أنيجب عليھا  إنهد، ف 85ج، ب85، مثل تلك الموضحة في الفقرتين بباالستثمار متعلقة وأنشطة خدمات

مار ھي ذاتھا المتعلقة باالستث أواألنشطةالتي تقدم الخدمات  التابعة المنشأة. إذا كانت 32المنشأة التابعة وفقا للفقرة 
 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة التابعة المنشأةاألم يجب أن تقيس تلك  االستثمارية المنشأةمنشأة استثمارية، فإن 

ً  الخسارة  .31 للفقرة وفقا

  استراتيجيات الخروج

غرض من أعمالھا. إحدى السمات التي تميز منشأة استثمارية الدليال على  –أيضا  –توفر الخطط االستثمارية للمنشأة         و   85ب
تحتفظ  وإنما، محدودباستثماراتھا إلى أجل غير  لالحتفاظعن المنشآت األخرى ھي أن المنشأة االستثمارية ال تخطط 

لية إلى في أصول غير ما االستثماراتاالستثمارات في حقوق ملكية وب يُحتفظ أن إلمكانية. ونظرا ةمحدود لفترةبھا 
يجب على المنشأة االستثمارية أن تكون لديھا استراتيجية خروج توثق كيف تخطط المنشأة  إنه، فمحدودأجل غير 

في األصول غير المالية.  واستثماراتھاجميع استثماراتھا في حقوق الملكية  – تقريباً  –من  رأسماليةلتحقيق مكاسب 
ً أ –يجب على المنشأة االستثمارية و حتفظ مكانية أن يُ إ لديھادين  أدواتاستراتيجية خروج ألي  لديھاتكون أن  – يضا

خروج  اتاستراتيجي توثق أن. ال يلزم المنشأة مستديمة، على سبيل المثال، استثمارات دين محدودلى أجل غير إبھا 
نواع أو محافظ مختلفة من أل ةمختلف ممكنهأن تحدد استراتيجيات  عليھاولكنھا يجب  منفرد،محددة لكل استثمار 

 –فقط  –عد آليات الخروج التي توضع الستثمارات. ال تُ ا من للخروج أساساالستثمارات، بما في ذلك إطار زمني 
 ، استراتيجيات خروج ألغراض ھذا التقويم.التنفيذ، مثل اإلخالل بالعقد أو عدم السداد عن التخلفألحداث 
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حسب نوع االستثمار. لالستثمارات في أوراق مالية خاصة، تشمل أمثلة باتيجيات الخروج استر تتنوعيمكن أن        ز  85ب
، وتوزيعات ألعمال الخاص، والبيع التجاريالطرح األّولي لالكتتاب العام، واالكتتاب  استراتيجيات الخروج

األصول (بما في ذلك بيع أصول األعمال  مبيعاتلمنشآت المستثمرة) حصص الملكية في األعمال الُمستثمر فيھا ول(
في سوق عام،  فيھاتاجر الستثمارات في حقوق الملكية التي يُ تصفية األعمال الُمستثمر فيھا). ل يليهالُمستثمر فيھا 

تشمل أمثلة استراتيجيات الخروج بيع االستثمار في اكتتاب خاص أو في سوق عام. لالستثمارات العقارية، تشمل 
 عقارات أو السوق المفتوحة. ال فيمتخصصين  ُمتاجرينتيجيات الخروج بيع العقار من خالل اأمثلة استر

، نظاميةالمنشأة ألسباب ب عالقة في نشئتاُ ستثمارية استثماراً في منشأة استثمارية أخرى االمنشأة ال لدىقد يكون           ح  85ب
 يكونلمنشأة االستثمارية أن اسباب مشابھة تتعلق باألعمال. في ھذه الحالة، ال يلزم ألأو تنظيمية، أو ضريبية أو 

الُمستثمر فيھا من قبل المنشأة االستثمارية  لألعمالكون ياستراتيجية خروج لذلك االستثمار، شريطة أن  لديھا
 استراتيجيات خروج مناسبة الستثماراتھا.

  االيرادات من االستثمارات

المنشأة أو عضو  تحصل عندماأو دخل استثمار، أو كليھما، ، رأسماليةمكاسب  جلأل –فقط  –المنشأة  تستثمر ال         ط  85ب
لمنشأة (اي المجموعة التي تخضع للسيطرة من قبل المنشأة األم النھائية للمنشأة لتضمنة المُ  المجموعة فيآخر 

ألطراف لنافع أخرى من استثمارات المنشأة غير المتاحة م على الحصول، ھدف لديھا يكون أو ،االستثمارية)
  المنافع: تلكأمثلة مثل  ومنالعالقة باألعمال الُمستثمر فيھا.  ذاتغير  األخرى

، أو أصول أو تكنولوجيا لدى األعمال الُمستثمر فيھا. عملياتاستغالل  أو ُمبادلة ، أو استخدام، أواقتناء  )أ(
ً حقوق المجموعة، فيأو عضو آخر  ،المنشأة امتالك ھذا ويشمل  اقتناء في، أو حصرية، تناسبيةغير  ا

 حيازة خالل منعلى سبيل المثال،  ؛فيھا ُمستثمر أعمال أيأصول، أو تكنولوجيا، أو منتجات، أو خدمات 
 تطوير األصل ناجحاً. يُعد عندماُمستثمر فيھا  أعمالخيار لشراء أصل من 

أخرى بين المنشأة أو  اتفاقيات) أو 11في المعيار الدولي للتقرير المالي  ُعرفتترتيبات مشتركة (كما    )ب(
 منتجات أو خدمات. تقديمُمستثمر فيھا لتطوير، أو إنتاج، أو تسويق، أو  وأعمال المجموعة فيعضو آخر 

مقابل ترتيبات اقتراض  ضمان بمثابة لتكونقدمة من قبل األعمال الُمستثمر فيھا ضمانات مالية أو أصول مُ   )ج(
(وبالرغم من ذلك، ستكون المنشأة االستثمارية ال تزال قادرة على  المجموعة فيالمنشأة أو عضو أخر 

 ).اقتراضاتھاألي من  رھناستخدام استثمار في منشأة ُمستثمر فيھا على أنه 

، المجموعة فيآخر خيار ُمحتفظ به من قبل طرف ذي عالقة بالمنشأة لشراء، من المنشأة أو من عضو   )د(
 .المنشأة قبل من فيھا ُمستثمر أعمالحصة ملكية في 

 وأعمال المجموعة فيالمعامالت بين المنشأة أو عضو آخر  فإني، 85وضح في الفقرة بمُ  ھوباستثناء ما (ھـ)      
 ُمستثمر فيھا، ھي التي:

ً أطراف تُعد البشروط غير متاحة للمنشآت التي  تكون )1(   فيعضو آخر بما بالمنشأة، أو إذات عالقة  ا
 أو ؛األعمال الُمستثمر فيھابأو  المجموعة

 أو ؛القيمة العادلةب تكون ال )2( 

ً جزًء  تمثل )3(  بما في ذلك أنشطة  ،من نشاط األعمال الُمستثمر فيھا أو نشاط أعمال المنشأة أساسا
 أعمال المنشآت األخرى في المجموعة.

ُمستثمر فيھا في الصناعة، أو السوق،  واحدة أعمالقد يكون لدى المنشأة االستثمارية استراتيجية لتستثمر في أكثر من         ي  85ب
 األعمالالمكاسب الرأسمالية ودخل االستثمار من تلك  منزيد ي الذي التآزرتستفيد من ل ھاأو المنطقة الجغرافية نفس

ن تُصنف على أنھا منشأة استثمارية أل ُمؤھلة غيرتُعد المنشأة  الط(ھـ)، 85رغم من الفقرة بال علىالُمستثمر فيھا. و
  الُمستثمر فيھا تتاجر مع بعضھا البعض. األعمالأن مثل ھذه  بسبب –فقط  –

  

  

  

 



  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

  
  

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  29   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

   قياس القيمة العادلة

استثماراتھا على أساس القيمة  جميع –تقريباً  –تعريف المنشأة االستثمارية ھو أن تقيس وتُقوم أداء ل أساسعنصر          ك  85ب
توحيد منشآتھا التابعة  ، على سبيل المثال،العادلة، نظراً ألن استخدام القيمة العادلة يُنتج معلومات أكثر مالءمة من

 أن تدلل أنھا ميلة أو المشروعات المشتركة. ومن أجلأو استخدام طريقة حقوق الملكية لحصصھا في المنشآت الز
  يجب على المنشأة االستثمارية أن: فإنهلتعريف، لتستوفي ھذا العنصر 

جميع استثماراتھا بالقيمة العادلة في  –تقريباً  –المستثمرة بمعلومات القيمة العادلة وتقيس  المنشآتتزود   )أ(
 بھا وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. يُسمح أولة القيمة العادب يُطالب حينماقوائمھا المالية 

وتُقدمھا لكبار موظفي اإلدارة (كما ُعرفوا في معيار  –داخلياً  –بالتقرير عن معلومات القيمة العادلة  تقوم   )ب(
ً  –لتقويم أداء  الرئيسة)، الذين يستخدمون القيمة العادلة على أنھا سمة القياس 24المحاسبة الدولي  – تقريبا

 قرارات االستثمار. واتخاذجميع استثماراتھا 

  :سوفلمنشأة االستثمارية ا فإنك(أ)،  85الوارد في البند ب المتطلب الستيفاء          ل 85ب

عن أي عقار استثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة  أن تُحاسبتختار   )أ(
  ؛"يةاالستثمار ات"العقار 40الدولي

استثماراتھا في  على 28 تختار اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  )ب(
  ؛المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

 .9تقيس أصولھا المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي   )ج(

لمنشأة االستثمارية بعض األصول غير االستثمارية، مثل عقار المركز الرئيس والمعدات المتعلقة به، اكون لدى يقد         م   85ب
التزامات مالية. وينطبق عنصر قياس القيمة العادلة لتعريف المنشأة االستثمارية الوارد  –أيضا  –كون عليھا يوقد 

أصولھا غير  تقيس أن(ج) على استثمارات المنشأة االستثمارية. وبالتالي، ال يلزم المنشأة االستثمارية 27في الفقرة 
 االستثمارية أو التزاماتھا بالقيمة العادلة. 

  لمنشأة استثمارية النموذجيةالخصائص 

 تظھرعند تحديد ما إذا كانت تستوفي تعريف منشأة استثمارية، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت           ن  85ب
أو أكثر من ھذه الخصائص  ة). ال يعني غياب واحد28لمنشأة استثمارية (انظر الفقرة  النموذجيةالخصائص 

 اجتھاداً أن  يبينالمنشأة غير مؤھلة لتُصنف على أنھا منشأة استثمارية ولكنه  تُعد أن –بالضرورة  – جيةالنموذ
  منشأة استثمارية. تُعدشخصيا إضافيا يكون مطلوبا عند تحديد ما إذا كانت المنشأة 

  أكثر من استثمار واحد 

بعدة استثمارات لتنوع مخاطرھا وتعظم عوائدھا. وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة  – عادةً  –تحتفظ المنشأة االستثمارية        س  85ب
 استثماريةاستثمار واحد في منشأة  حيازة خالل من ،بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال –استثمارات 

 ستثمارات. اال من بالعديدتحتفظ  ذاتھاھي  والتيأخرى 

حيازة استثمار  –بالضرورة  –منع تبالرغم من ذلك، ال وقد تكون ھناك أوقات تحتفظ فيھا المنشأة باستثمار واحد.          ع  85ب
واحد المنشأة من استيفاء تعريف المنشأة االستثمارية. على سبيل المثال، قد تحتفظ منشأة استثمارية باستثمار واحد 

  عندما تكون المنشأة: –فقط  –

وبناء عليه، لم تنفذ بعد خطتھا االستثمارية لتقتني  ،االستثمارات المناسبة تشغيلھا، ولم تحدد بعدفي فترة بدء   )أ(
 أو ؛ستثماراتاال من العديد

 أو ؛لتحل محل تلك التي استبعدتھا أخرىلم تقم بعد باستثمارات   )ب(

ذلك االستثمار  ىعل الحصول يمكن الانشئت لتجميع أموال المنشآت لتستثمر في استثمار واحد، عندما  قد  )ج(
من قبل منشآت مستثمرة منفردة (مثال عندما يكون الحد األدنى المطلوب لالستثمار كبيرا جدا لمنشأة 

 أو ؛مستثمرة منفردة)

 التصفية. سياقفي   )د(
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  أكثر من منشأة مستثمرة واحدة 

لوصول إلى خدمات إدارة لتجمع أموالھا  التيمستثمرة المنشآت ال من العديد – عادةً  –لمنشأة االستثمارية ا دىستكون ل       ف 85ب
مستثمرة المنشآت ال من العديدبشكل منفرد. سيقلل وجود  –تصل إليھا لكن تاالستثمار وفرص االستثمار التي قد لم 

منافع بخالف  علىتضمنة المنشأة، من احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو األعضاء اآلخرين في المجموعة المُ 
 ).ط 85المكاسب الرأسمالية أو دخل االستثمار (انظر الفقرة ب

من ذلك، قد تؤسس منشأة استثمارية من قبل، أو من أجل، منشأة مستثمرة واحدة تمثل أو تدعم حصص مجموعة  بدالً و       ص 85ب
  أوسع من المنشآت المستثمرة (مثال صندوق معاشات، أو صندوق استثمار حكومي أو وقف عائلي).

بشكل مؤقت. على سبيل المثال، قد  –مرة واحدة لمنشأة منشأة مستثا دىأوقات يكون فيھا ل –أيضا  –قد تكون ھناك          ق  85ب
  عندما تكون المنشأة:  –فقط  –منشأة استثمارية منشأة مستثمرة واحدة  دىيكون ل

 أو ؛المنشآت المستثمرة المناسبة –بشكل نشط  –والمنشأة تحدد  يفي فترة االكتتاب األولى، التي لم تنقض  )أ(

 أو ؛لتحل محل حصص الملكية التي استردتلم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة   )ب(

 التصفية. سياقفي   )ج(

  المنشآت المستثمرة غير ذات العالقة

رفت في معيار أطرافا ذات عالقة (كما عُ  تُعد العدة منشآت مستثمرة  –عادة  –لمنشأة االستثمارية ا دىتكون ل         ر  85ب
تضمنة المنشأة. سيقلل وجود منشآت مستثمرة المجموعة المُ ) بالمنشأة أو بأعضاء آخرين في 24المحاسبة الدولي 
 علىتضمنة المنشأة، احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو األعضاء اآلخرين في المجموعة المُ  منغير ذات عالقة 

 ). ط 85منافع بخالف المكاسب الرأسمالية أو دخل االستثمار (انظر الفقرة ب

منشأة مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية حتى ولو كانت المنشآت المستثمرة فيھا ذات عالقة  لتظبالرغم من ذلك، قد و      ش  85ب
ً . على سبيل المثال، قد تنشئ منشأة استثمارية صندوقبالمنشأة "موازي" لمجموعة من موظفيھا (مثل كبار  منفصالً  ا

ً موظفي اإلدارة)، أو المنشأة (المنشآت) المستثمرة األخرى التي تُعد طرف عالقة، والتي تعكس استثمارات صندوق  اذ ا
 جميع تشأة استثمارية حتى ولو كانناالستثمار الرئيس للمنشأة. قد يتأھل ھذا الصندوق "الموازي" على أنه م

ً أطراف تُعدالمستثمرة فيه  المنشآت  ذات عالقة. ا

  حصص الملكية

حصص الملكية في  تكونمنفصلة.  نظاميةبأن تكون، منشأة  ُمطالبةر غي ھا، ولكنعادةً  –تكون المنشأة االستثمارية          ت  85ب
حقوق ملكية أو حصص مشابھة (مثل حصص شراكة تضامن)،  حصصفي شكل  – عادةً  –منشأة استثمارية ال

بالرغم من ذلك، وجود فئات مختلفة من المنشآت وصافي أصول المنشأة االستثمارية.  من تناسبيةلھا أنصبة  تنسب
المستثمرة، بعضھا له حقوق فقط على استثمار محدد أو مجموعة من االستثمارات، أو التي لھا أنصبة نسبية مختلفة 

 في صافي األصول، ال يمنع منشأة من أن تكون منشأة استثمارية.

ر الدولية األخرى للتقرير باإلضافة إلى ذلك، المنشأة التي لھا حصص ملكية كبيرة في شكل دين والتي، وفقا للمعايي       ث  85ب
المالي المنطبقة، ال تستوفي تعريف حقوق الملكية، قد تكون ما زالت مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية، بشرط أن 

 الدين لمخاطر عوائد متقلبة من التغيرات في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة. مالكيتعرض 
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  المتطلبات المحاسبية
 

 

  إجراءات التوحيد         

  القوائم المالية الموحدة:             86ب

، والمصروف والتدفقات النقدية والدخلبنود المتماثلة لألصول، وااللتزامات، وحقوق الملكية، ال تجمع  )أ(
 للمنشأة األم مع تلك التي لمنشأتھا التابعة.

في كل منشأة تابعة وحصة المنشأة ) بين المبلغ الدفتري الستثمار المنشأة األم استبعادامقاصة ( تجري  )ب(
كيفية المحاسبة عن أي شھرة  3األم في حقوق ملكية كل منشأة تابعة (يوضح المعيار الدولي للتقرير 

 .ذات عالقة)
  

، والمصروف والتدفقات النقدية المتعلقة الدخلبالكامل األصول وااللتزامات، وحقوق الملكية، و تستبعد  )ج(
المعامالت داخل  عن األرباح أو الخسائر الناتجة –بالكامل  – تُستبعد( بمعامالت بين منشآت المجموعة

األصول، مثل المخزون واألصول الثابتة). قد تبين الخسائر داخل  ضمنثبتت أالمجموعة والتي 
 12ثباتاً في القوائم المالية الموحدة. ينطبق معيار المحاسبة الدوليإالمجموعة وجود ھبوط يتطلب 

ألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت استبعاد ا عنعلى الفروق المؤقتة التي تنشا  "ضرائب الدخل"
 داخل المجموعة. 

  السياسات المحاسبية المتماثلة

عضو في المجموعة سياسات محاسبية بخالف تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمعامالت  يستخدم عندما          87ب
 فيعضو ال لذلكلقوائم المالية ا علىمناسبة ال التعديالتجرى تُ  إنهواألحداث المتماثلة في ظروف متشابھة، ف

 المحاسبية للمجموعة.المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لضمان توافقھا مع السياسات 

  القياس

لسيطرة اتاريخ الذي تكتسب فيه الروفات المنشأة التابعة في القوائم المالية الموحدة من ــومص لــدخدرج المنشأة ـت            88ب
ومصروفات المنشأة التابعة  دخلستند يوحتى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن السيطرة على المنشأة التابعة. 

ثبتة في القوائم المالية الموحدة في تاريخ االستحواذ. على سبيل المثال، يستند مبالغ األصول وااللتزامات المُ  إلى
 لألصوللى القيم العادلة إ ،لدخل الشامل الموحدة بعد تاريخ االستحواذاالمثبت في قائمة  ،مصروف االستھالك

 م المالية الموحدة في تاريخ االستحواذ.ثبتة في القوائالعالقة المُ  ذاتالقابلة لالستھالك 

  حقوق التصويت الممكنة 

نسبة الربح أو  تُحددعلى حقوق تصويت ممكنة،  تنطويحقوق تصويت ممكنة، أو مشتقات أخرى  توجدعندما              89ب
غير المسيطرة عند إعداد القوائم المالية  وللحصصللمنشأة األم  الُمخصصةالخسارة والتغيرات في حقوق الملكية 

حقوق التصويت لعلى أساس حصص الملكية القائمة وال تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل  –فقط  –الموحدة 
 .90بالممكنة والمشتقات األخرى، مالم تنطبق الفقرة 

ً  –معاملة تمنح المنشأة لقائمة نتيجة  حصة ملكية –في الجوھر  –لمنشأة اكون لدى يفي بعض الظروف              90ب  – حاليا
للمنشأة األم  خصصةلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية. في مثل ھذه الظروف، تحدد النسبة المُ إالوصول 

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، باألخذ في الحسبان الممارسة النھائية لحقوق  ،مسيطرةالحصص غير الو
 لى العوائد.إوالمشتقات األخرى التي تمنح المنشأة حاليا حق الوصول التصويت الممكنة تلك 

 ،أدوات تمنح عندماوحد. على الحصص في المنشآت التابعة التي تُ  9ال ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي              91ب
ً  –في جوھرھا – على حقوق تصويت ممكنة تنطوي المرتبطة بحصة ملكية في لى العوائد إوصول الحق  حاليا

. في كل الحاالت األخرى، 9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  خاضعة غيرن األدوات إمنشأة تابعة، ف
على حقوق تصويت ممكنة في منشأة تابعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تنطويحاسب عن األدوات التي يُ 

9 . 
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  تاريخ التقرير

تاريخ التقرير  ،ستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدةالمُ  ،يجب أن يكون للقوائم المالية للمنشأة األم ومنشآتھا التابعة         92ب
نھاية فترة التقرير للمنشأة األم عن تلك التي لمنشأة تابعة، تعد المنشأة التابعة، ألغراض  تختلف. وعندما هنفس

في نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة األم لتمكين المنشأة األم من توحيد  التوحيد، معلومات مالية إضافية كما
 المعلومات المالية للمنشأة التابعة، مالم يكن فعل ذلك غير عملي.

 يجب على المنشأة األم أن توحد المعلومات المالية للمنشأة التابعة مستخدمة إنهعملي فعل ذلك، فالغير  من يكون عندما         93ب
بين تاريخ تلك القوائم المالية  تقعثار المعامالت أو األحداث المھمة التي آلأحدث قوائم مالية للمنشأة التابعة معدلة 

 ذلكالتابعة و للمنشأةوتاريخ القوائم المالية الموحدة. وعلى أية حال، يجب أال يزيد الفرق بين تاريخ القوائم المالية 
التقرير وأي اختالف بين تواريخ القوائم المالية  فتراتة أشھر، ويجب أن يكون طول لقوائم المالية الموحدة عن ثالثل

 ھو نفسه من فترة إلى فترة.

  الحصص غير المسيطرة  

لدخل الشامل اآلخر إلى مالك المنشأة األم والحصص لالربح أو الخسارة وكل مكون  تنسبيجب على المنشأة أن            94ب
إجمالي الدخل الشامل إلى مالك المنشأة األم والحصص غير  تنسبأن  –أيضا  –غير المسيطرة. يجب على المنشأة 

 لحصص غير المسيطرة رصيد عجز. ل يكون أنلى إھذا  يؤدي لوالمسيطرة حتى 

أسھم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة ومصنفة على أنھا حقوق ملكية ومحتفظ بھا من قبل  للمنشأة التابعة يكون عندما         95ب
يجب على المنشأة أن تحسب نصيبھا من الربح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات  فإنهحصص غير مسيطرة، 

 التوزيعات. تلك عن اإلعالنلم يتم  أو تم األرباح على مثل ھذه األسھم، سواًء

  مسيطرة الحصص غير الحتفظ بھا من قبل النسبة المُ التغيرات في 

يجب على المنشأة أن تعدل المبالغ  فإنهمسيطرة، الحصص غير الحتفظ بھا من قبل عندما تتغير نسبة حقوق الملكية المُ          96ب
حصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصھا النسبية في المنشأة التابعة. ويجب على لالدفترية ل

حقوق الملكية أي فرق بين المبلغ الذي عدلت به الحصص غير المسيطرة  ضمن –بشكل مباشر  –المنشأة أن تثبت 
 م.لى مالك المنشأة األإ تنسبهستلم، ووالقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المُ 

 

  فقدان السيطرة

 –الظروف  تبينبالرغم من ذلك، و(معاملتين) أو أكثر.  ينم السيطرة على منشأة تابعة في ترتيباألمنشأة القد تفقد           97ب
 ً كان سيحاسب عن  إذاتحديد ما  وعندينبغي المحاسبة عن الترتيبات المتعددة على أنھا معاملة واحدة.  هأن – أحيانا
يجب على المنشأة األم أن تأخذ في الحسبان أحكام وشروط الترتيبات وأثارھا  فإنهمعاملة واحدة،  اعلى أنھ اتالترتيب

واحد أو أكثر مما يلي أنه ينبغي على المنشأة األم أن تحاسب عن الترتيبات المتعددة على أنھا  يبيناالقتصادية. 
  معاملة واحدة: 

 مع بعضھا البعض. دراستھا تمأو  هالوقت نفس في يھاف الدخول تم  )أ(

 لتحقيق أثر تجاري عام. ُمصممةتشكل معاملة واحدة   )ب(

 على حدوث ترتيب واحد آخر على األقل. واحد ترتيبيعتمد حدوث   )ج(

ً  يبرره ما –ذاته  حد في –لترتيب الواحد ل ليس  )د( ً اقتصاديا  في يؤخذ عندما ، ولكن له ما يبرره اقتصاديا
عوض باستبعاد مع الترتيبات األخرى. مثال ذلك عندما يسعر استبعاد أسھم بأقل من السوق ويُ  الحسبان
 سعر بأعلى من السوق. الحق مُ 
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  :أن يھافإنه يجب عل ،م السيطرة على منشأة تابعةاألمنشأة التفقد  عندما          98ب

 ثبات:إتلغي   )أ(

 تُفقد الذيأصول (بما في ذلك أية شھرة) والتزامات المنشأة التابعة بمبالغھا الدفترية في التاريخ  )1( 
  ؛السيطرة فيه

 فيه تُفقد الذيالدفتري ألي حصص غير مسيطرة في المنشأة التابعة السابقة في التاريخ  المبلغ )2( 
 ).إليھا تعودلدخل الشامل اآلخر ل(بما في ذلك أية مكونات  السيطرة

 تثبت:   )ب(

فقدان  عنھا نتجستلم، إن وجد، من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي القيمة العادلة للعوض المُ  )1( 
 السيطرة. 

المعاملة أو الحدث أو  تنطوي عندما ،توزيع أسھم المنشأة التابعة على المالك بصفتھم مالك )2( 
  ؛السيطرة على ذلك التوزيع انفقد عنھا نتجالظروف التي 

تُفقد فيه  الذيفي المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة في التاريخ  عليه ُمبقىي استثمار أ      ) 3(
 السيطرة.

وضح الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالمنشأة التابعة على األساس المُ  ضمنثبتة تعيد تصنيف المبالغ المُ   )ج(
 يكون عندماإلى األرباح المبقاة  –بشكل مباشر  –أو تحولھا  ،لى الربح أو الخسارةإ، 99بفي الفقرة 

 معايير دولية أخرى للتقرير المالي. بموجبمطلوبا 

 المنشأة األم. إلى تعودالربح أو الخسارة التي  ضمنتثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة    )د(

ً  – المثبتةالمبالغ  جميعيجب عليھا أن تحاسب عن  فإنهم السيطرة على منشأة تابعة، األمنشأة ال تفقد عندما          99ب  – سابقا
سيكون مطلوبا إذا استبعدت  الذيالمنشأة التابعة على األساس نفسه  بتلكالدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق  ضمن

ب أو األصول وااللتزامات ذات العالقة. وبناء عليه، إذا كان سيُعاد تصنيف مكس –بشكل مباشر  –المنشأة األم 
لى الربح أو الخسارة عند استبعاد األصول أو االلتزامات ذات إالدخل الشامل اآلخر  ضمن – سابقاً  – ُمثبتهخسارة 

تعيد تصنيف المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة  أنيجب على المنشأة األم  إنهالعالقة، ف
عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة. وإذا كان سيتم تحويل فائض إعادة  وذلك(على أنه تعديل إعادة تصنيف) 

ً  –تقويم ُمثبت   إنهإلى األرباح المبقاة عند استبعاد األصل، ف –بشكل مباشر  –الدخل الشامل اآلخر  ضمن – سابقا
قاة عندما تفقد السيطرة على إلى األرباح المب –بشكل مباشر  –عادة التقويم إيجب على المنشأة األم أن تحول فائض 

 المنشأة التابعة.
  
كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير  أعمال،ال تشتمل على  تابعة منشأةالسيطرة على  األم منشأةالفقدت  إذا         أ 99ب

أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق  زميلة منشأةلمعاملة تنطوي على  كنتيجة، 3المالي 
ً للفقرات ب أو المكسبالملكية، تقوم المنشأة األم بتحديد  الخسارة الناتجة من  أو المكسب. 99ب-98الخسارة وفقا

سارة وفقاً للفقرة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر التي يعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخ المثبتةالمعاملة (بما فيھا المبالغ 
 الزميلة المنشأةفي تلك  العالقة ذيغير  المستثمر حصة بقدرفي ربح أو خسارة الشركة األم فقط  إثباتھا) يتم 99ب

أو  الزميلة المنشأةمقابل القيمة الدفترية لالستثمار في  المكسبالمتبقي من  الجزء إلغاء ويتمأو المشروع المشترك. 
المنشأة  وأصبحتالسابقة  التابعة المنشأةباستثمار في  األم المنشأة احتفظتلى ذلك، إذا المشروع المشترك. إضافة إ

ً زميلة أو مشروع منشأةاآلن  التابعة ً مشترك ا األم  المنشأة فإنيتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية،  ا
 المنشأةلعادلة لالستثمار المحتفظ في تلك ا بالقيمة القياسالخسارة الناتجة من إعادة  أو المكسبمن  الجزء تثبت
أو المشروع  الزميلة المنشأةفي  العالقة ذيملكية المستثمر غير  بقدرالسابقة في الربح أو الخسارة فقط  التابعة

 المنشأةالقيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ به في  مقابل المكسبالمتبقي من ذلك  الجزءإلغاء  ويتمالمشترك الجديد. 
ً للمعيار  عنه المحاسبة يتم السابقة التابعة الشركة في باستثمار األم المنشأة احتفظتالسابقة.  إذا  التابعة اآلن وفقا

الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار  أو المكسب، فإن الجزء من 9الدولي للتقرير المالي 
  بالكامل في ربح أو خسارة الشركة األم. اإثباته يتم السابقة التابعة المنشأةالمحتفظ به في 
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  تطبيقية أمثلة

  
  17 مثال

% من 70ببيع  األم المنشأة. قامت أعمال علىال تحتوي على  تابعة منشأة% في 100 بنسبة حصة األم للمنشأة
 المنشأة%. ونتيحة لھذه المعاملة تفقد 20 بنسبة حصةوالتي تمتلك فيھا  زميلة منشأةإلى  التابعة المنشأة في حصتھا

 الدفتري والمبلغ عملة، وحدة 100 التابعة المنشأةلصافي أصول  الدفتري المبلغ التابعة المنشأةالسيطرة على  األم
 210 المستلم للعوض%). القيمة العادلة 70× عملة وحدة 100= عملة وحدة 70( عملة وحدة 70 المباعة للحصة
 مننشأة يمثلالسابقة  التابعة المنشأة. االستثمار المحتفظ به في المباعة للحصةأيضاً القيمة العادلة  وھو عملة، وحدة
وفقاً للفقرات  المحدد المكسبوحدة عملة.  90باستخدام طريقة حقوق الملكية وقيمته العادلة  عنه المحاسبة يتم زميلة
ً المطلوب  اإللغاء، وقبل 99ب-98ب وحدة عملة  210=200وحدة عملة (وحدة عملة  200 يبلغأ 99ب للفقرة وفقا
  :جزئين من المكسبوحدة عملة). يتكون ھذا  100-وحدة عملة  90+ 

. الزميلة للمنشأة التابعة المنشأة في الحصة% من 70من من بيع  الناتجوحدة عملة)  140البالغ ( المكسب      (أ) 
 للحصة الدفتري والمبلغوحدة عملة)  210( المستلم ضللعوالفرق بين القيمة العادلة  ھو المكسبھذا 

ً للفقرة ب 70( المباعة  المكسبفي ربحھا أو خسارتھا مبلغ  األم المنشأة تثبتأ، 99وحدة عملة). وفقا
%من ھذا 80 نسبةيمثل  وھذاالحالية.  الزميلة المنشأةفي  العالقة ذيإلى ملكية المستثمر غير  العائد

وھي  المتبقية الحصة%). 80× وحدة عملة  140وحدة عملة  =  112وحدة عملة ( 112 وھو المكسب،
 الدفتري المبلغ مقابلإلغاؤھا  يتم%) 20×وحدة عملة  140وحدة عملة = 28( المكسب% من 20

  .الحالية الزميلة المنشأةلالستثمار في 

العادلة لالستثمار المحتفظ به مباشرة في  لقيمةبا القياسوحدة عملة) الناتج من إعادة  60البالغ ( المكسب    (ب) 
 التابعة المنشأةالفرق بين القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في  ھو المكسبالسابقة. ھذا  التابعة المنشأة

 عملة وحدة 30( التابعة المنشأةلصافي أصول  الدفتري المبلغ% من 30وحدة عملة) ونسبة  90السابقة (
 المكسبمبلغ  الخسارة أو الربحفي  األم المنشأة تثبتأ، 99%). وفقاً للفقرة ب30× عملة وحدة 100=

) من %80×%70% (56 يمثلالجديدة. ھذا  الزميلة المنشأةفي  العالقة ذيغير  المستمر لحصة العائد
% 44 البالغة المتبقية النسبة%). 56×وحدة عملة  60وحدة عملة =  34وحدة عملة ( 34 وھو المكسب،

 المبلغ مقابل إلغاؤھا%) تم 44×وحدة عملة  60وحدة عملة = 26وحدة عملة ( 26وھي  المكسب من
  .السابقة التابعة المنشأةلالستثمار المحتفظ به في  الدفتري

  

 ير في وضعية منشأة استثماريةيالمحاسبة عن تغ

أي  على 3تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  أنيجب عليھا  إنهعندما تتوقف المنشأة عن كونھا منشأة استثمارية، ف        100ب
ً  – ُمقاسةمنشأة تابعة كانت  . ويجب أن يكون تاريخ 31الربح أو الخسارة وفقا للفقرة  خالل منبالقيمة العادلة  – سابقا

في تاريخ االستحواذ  ،تغيير الوضعية ھو تاريخ االستحواذ المفترض. ويجب أن تمثل القيمة العادلة للمنشأة التابعة
 عنوالذي ينشأ  تفاضليشھرة أو مكسب من شراء بسعر  هحول عند قياس أيمُ العوض المفترض ال ،المفترض

من ھذا المعيار الدولي للتقرير  24ـ19جميع المنشآت التابعة وفقا للفقرات  تُوحد أنستحواذ المفترض. ويجب اال
 المالي من تاريخ تغيير الوضعية. 

منشآتھا التابعة في تاريخ التغيير في  توحيد عنيجب عليھا أن تتوقف  إنه، فاستثماريةمنشأة منشأة العندما تصبح        101ب
. ويجب على المنشأة االستثمارية 32وفقا للفقرة  ُموحدةتستمر في كونھا  أن يجبالوضعية، باستثناء أي منشأة تابعة 

توقف عن توحيدھا، كما لو أن المنشأة االستثمارية تلمنشآت التابعة التي لتلك ا 26و 25أن تطبق متطلبات الفقرتين 
  السيطرة على تلك المنشآت التابعة في ذلك التاريخ. فقدت
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  الملحق ج
 تاريخ السريان والتحول

 ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله نفس الصالحية مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.  ھذا الملحق جزءً  يُعد

 تاريخ السريان

 
. هأو بعد 2013يناير  1ي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في ــى المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولــيجب عل          1ج

يجب عليھا أن تفصح  إنهأبكر، فتاريخ  فيمنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال طبقت وإذاسمح بالتطبيق األبكر. ويُ 
، ومعيار المحاسبة 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 11المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق وأنعن تلك الحقيقة 

  ) في الوقت نفسه. 2011عدل في (المُ  28"، ومعيار المحاسبة الدولي ةالقوائم المالية المنفصل" 27الدولي

" آت األخرى: إرشادات التحولــاح عن الحصص في المنشــدة والترتيبات المشتركة واإلفصــالقوائم المالية الموح" لعدّ         أ1ج
، والمعيار الدولي للتقرير المالي 11ر المالي ، والمعيار الدولي للتقري10المعيار الدولي للتقرير المالي  (التعديالت على

ب. 6أـج6جوأ، 5جوج، 4أ ـ ج4جوب، 2أ ـ ج2وأضاف الفقرات ج 6ج –2، الفقرات ج2012 وصدر في يوني) المُ 12
المنشأة  طبقت وإذا. هأو بعد 2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في 

 ھذه التعديالت لتلك الفترة األبكر.  تطبق أنيجب عليھا  إنهلفترة أبكر، ف 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي10(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي االستثمارية" المنشآتل "ب         عدّ 1ج
أ والملحق أ وأضاف الفقرات 6جوأ، 2جو، 4و، 2الفقرات  ،2012صدر في أكتوبر ) المُ 27ومعيار المحاسبة الدولي

و. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية 3ج–أ3وج 101ب–100بوث، 85أـ ب85بو، 33–27
 إنهالمنشأة ھذه التعديالت في تاريخ أبكر، ف طبقت وإذاسمح بالتطبيق األبكر. . ويُ هأو بعد 2014يناير  1التي تبدأ في 

  في الوقت نفسه. "المنشآت االستثمارية"ضمنة في التعديالت المُ  جميعالحقيقة وتطبق  تلكيجب عليھا أن تفصح عن 

على المعيار الدولي للتقرير  تعديالت" (المشترك أومشروعه الزميلة ومنشأتهأو توزيع األصول بين المستثمر  بيع" عّدل      ج1ج
 يجب. أ99ب الفقرة وأضاف 26-25الفقرات  م2014سبتمبر  في المصدر ،)28المحاسبة الدولي  ومعيار 10المالي 
 الذي التاريختبدأ في  التيالمعامالت التي تحدث في الفترات  علىمستقبلي  بأثرالتعديالت  ھذهتطبق  أنالمنشأة  على

ھذه التعديالت في تاريخ  المنشأة طبقت وإذا. األبكربالتطبيق  ويسمح. حاسبة الدولية أو بعدهمجلس معايير الم سيحدده
 .الحقيقة تلك عن تفصح أنعليھا  يجب فإنه ،أبكر

 الدولي والمعبار 10المالي للتقرير الدولي المعيار على" (تعديالت التوحيد من اإلعفاء تطبيق: االستثمارية"المشآت  عّدلد        1ج
أ 2ھـ وج85ج، ب85، ب32، 4الفقرات  2014ديسمبر  في المصدر) 28ومعيار المحاسبة الدولي  12 المالي للتقرير

م أو بعده. يسمح 2016 يناير 1التعديالت للفترات التي تبدأ في  تلكتطبق  أنالمنشأة  على يجبب. 4-أ4وأضاف الفقرات 
  .الحقيقة تلكفي تاريخ أبكر، فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن  التعديالت ھذه المنشأة طبقتبالتطبيق المبكر. إذا 

 التحول
 

السياسات "  8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  –بأثر رجعي  –يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي          2ج
  . 6أ ـ ج2حدد في الفقرات جھو مُ "، باستثناء  ما رات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالتغيوالمحاسبية 

ار الدولي للتقرير المالي ــھذا المعي يُطبق فعندما، 8ي ــمن معيار المحاسبة الدول 28ى الرغم من متطلبات الفقرة ــأ         عل2ج
ً  – يُطبق عندماللمرة األولى، و االستثناء من "المنشآت االستثمارية" و "المنشآت االستثمارية: تطبيق ، تعديالت الحقا

(و) 28المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  تعرضأن  –فقط  –يلزم المنشأة  فإنهلھذا المعيار ألول مرة،  التوحيد"
لتاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار الدولي للتقرير  – مباشرةً  –للفترات السنوية السابقة  8من معيار المحاسبة الدولي 

ً  –لمنشأة ل يمكنمباشرة").  –المالي ("الفترة السابقة  تعرض ھذه المعلومات للفترة الحالية أو لفترات مقارنة  أن – أيضا
 أن تفعل ذلك.ب ُمطالبةأبكر، ولكنھا ليست 

ھذا  لھافإن تاريخ التطبيق األولي ھو بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق  ب       ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،2ج
 المعيار الدولي للتقرير المالي للمرة األولى. 
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  ما:إمع  ارتباطھافي تاريخ التطبيق األولي، المنشأة ليست ُمطالبة بأن تجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن             3ج

القوائم المالية الموحدة " 27سيتم توحيدھا في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي كانالمنشآت التي   )أ(
 وسيظل "التوحيد ـ المنشآت ذات الغرض الخاص" 12 السابقة الدوليةتفسيرات ال"، وتفسير لجنة والمنفصلة

 أو ؛وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھاديتوح يتم

تفسيرات ال، وتفسير لجنة 27في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي توحيدھا يتمسوف لن المنشآت التي    )ب(
 وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. توحيدھا يتم ولن 12 السابقة الدولية

 التيالحقائق والظروف قوم ما إذا كانت منشأة استثمارية على أساس أ         في تاريخ التطبيق األولي، يجب على المنشأة أن تُ 3ج
يجب عليھا  فإنهلتطبيق األولي، إلى أنھا تُعد منشأة استثمارية، اتخلص المنشأة، في تاريخ  فعندمافي ذلك التاريخ.  توجد
 أ.5ج–5بدال من الفقرتين ج و،3ب ـ ج3متطلبات الفقرات ج تطبق أن

ج، أيھا 4ـ ج 4أو الفقرات ج 6وج 3(والتي تنطبق عليھا الفقرات ج 32وفقا للفقرة  توحيدھا يتمب       باستثناء أي منشأة تابعة 3ج
الربح أو  خالل منيكون مالئما)، يجب على المنشأة االستثمارية أن تقيس استثماراتھا في كل منشأة تابعة بالقيمة العادلة 

ً دائ –الخسارة كما لو كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  . ويجب على المنشأة االستثمارية أن سارية – ما
التطبيق األولي وحقوق الملكية في بداية الفترة  – مباشرةً  –كل من الفترة السنوية التي تسبق  –بأثر رجعي  –تعدل 

  ألي فرق بين: مباشرةً  –السابقة 

 بينو ؛المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة  )أ(

 القيمة العادلة الستثمار المنشأة االستثمارية في المنشأة التابعة.   )ب(

ً  – الُمثبتةالمبلغ المجمع ألي تعديالت للقيمة العادلة  يُحول أنويجب  الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح  ضمن – سابقا
 لتاريخ التطبيق األولي. – مباشرةً  –بقاة في بداية الفترة السنوية السابقة المُ 

"، يجب على المنشأة االستثمارية أن القيمة العادلة قياس" 13قبل التاريخ الذي يُطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي        ج 3ج
 عنتعبر تلك المبالغ  عندماللمنشآت المستثمرة أو لإلدارة،  –سابقاً  –التقرير عنھا  تمتستخدم مبالغ القيمة العادلة التي 

 التعامل في والرغبة الكافية المعلومات لديھم تتوفراالستثمار بين أطراف  ُمبادلة –في مقابله  –المبلغ الذي كان سيتم 
 في تاريخ التقويم. الحر التنافس أساس على

ب 3في منشأة تابعة وفقاً للفقرتين ج االستثمار) قياس 8في معيار المحاسبة الدولي ُعرف(كما  العملي غير من يكون عندماد        3ج
أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة على المنشأة االستثمارية يجب  إنهج، ف3وج

ً  – الممكن من يكون فيھا ج، والتي قد تكون الفترة الحالية. ويجب على المنشأة 3ب و ج3تطبيق الفقرتين ج – عمليا
 أبكرتاريخ التطبيق األولي، مالم تكن بداية  – مباشرةً  –الفترة السنوية التي تسبق  –بأثر رجعي  –أن تعدل  المستثمرة

 أنيجب  إنهھذا ھو الحال، ف يكون وعندماتطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية.  –عملياً  –فترة يكون فيھا من الممكن 
  الحالية.حقوق الملكية في بداية الفترة لتعديل  يُثبت

، السيطرة عليه، قبل تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار تفقدمنشأة استثمارية استثماراً في منشأة تابعة، أو  تستبعد عندماھـ        3ج
عن تلك المنشأة  ةتعديالت على المحاسبة السابق تجري بأن ُمطالبة ليستالمنشأة االستثمارية  فإنالدولي للتقرير المالي، 

  عة. التاب

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا فيه تطبقوقت الذي لل تاليةلفترة  "المنشآت االستثماريةتعديالت "منشأة الو           عندما تطبق 3ج
 أنھاعلى  ھـ،3أـج3في الفقرات جالواردة  ،يجب أن تُقرأ اإلشارات إلى "تاريخ التطبيق األولي" هللمرة األولى، فإن 10

(التعديالت على المعيار  "المنشآت االستثماريةللمرة األولى تعديالت " تطبق فيھا"بداية فترة التقرير السنوية التي 
صدر في أكتوبر ) المُ 27، ومعيار المحاسبة الدولي12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10الدولي للتقرير المالي 

2012".  

ُمستثمر فيھا لم يتم توحيدھا  أعماالً  توحدمنشأة مستثمرة إلى أنھا يجب أن  عندما تخلصولي، وفي تاريخ التطبيق األ            4ج
 : يلي مايجب على المنشأة المستثمرة  إنه، ف12 السابقة الدوليةتفسيرات الوتفسير لجنة  27وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

")، تجميع األعمال" 3المعيار الدولي للتقرير المالي  في ُعرفت(كما  األعمال الُمستثمر فيھا أعماالً  كانت إذا  )أ(
 –وحدة تقيس األصول، وااللتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك األعمال الُمستثمر فيھا غير المُ  فإنھا

قد طبقت محاسبة االستحواذ  تكونقد تم توحيدھا (وبالتالي  تلك األعمال الُمستثمر فيھاكما لو كانت  –سابقاً 
 ً ) من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على تلك 3لمعيار الدولي للتقرير المالي لوفقا

األعمال الُمستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. يجب على المنشأة المستثمرة 
 التاريخ يكون عندمايخ التطبيق األولي. لتار – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –أن تُعدل 
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يجب على المنشأة المستثمرة  إنهف – مباشرةً  –السيطرة ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  فيه اُكتسبت الذي
 أي فرق بين: ،مباشرةً  –لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة  تعديلعلى أنه  ،أن تُثبت

 بينالمثبتة، وحصص غير المسيطرة مبلغ األصول وااللتزامات وال )1( 

 المنشأة المستثمرة مع األعمال الُمستثمر فيھا. الرتباطالمبلغ الدفتري السابق  )2( 

األصول  تقيس فإنھا)، 3(كما ُعرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  األعمال الُمستثمر فيھا أعماالً  تكن لم إذا   (ب)  
تلك األعمال كما لو كانت  –سابقاً  –غير الموحدة  األعمالفي تلك وااللتزامات والحصص غير المسيطرة 

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا في ُموضحة ھي كمااالستحواذ  طريقة بتطبيق( توحيدھا تمقد  الُمستثمر فيھا
السيطرة  ) من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرةفيھا الُمستثمر لألعمال شھرة أي إثبات بدونولكن  3

على تلك األعمال الُمستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ويجب على المنشأة 
 يكون وعندمالتاريخ التطبيق األولي.  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –المستثمرة أن تُعدل 

يجب على المنشأة  إنهف – مباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوالسيطرة  فيه اُكتسبت الذي التاريخ
  أي فرق بين: ،مباشرةً  –على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة  ،المستثمرة أن تُثبت

 بينالمثبتة، ومبلغ األصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة  )1( 

 شأة المستثمرة مع األعمال الُمستثمر فيھا.المن الرتباطالمبلغ الدفتري السابق  )2( 

والتزاماتھا أعمال ُمستثمر فيھا  ) قياس أصول8 الدولي المحاسبة معياررف في يكون من غير العملي (كما عُ  عندما         أ  4ج
 ً   :يلي مايجب على المنشأة المستثمرة  إنه(أ) أو (ب)، ف4للفقرة ج والحصص غير المسيطرة فيھا وفقا

اعتباراً من  3تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  فإنھا، األعمال الُمستثمر فيھا أعماالً  كانت إذا  )أ(
 مناالستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون  تاريختاريخ االستحواذ المفترض. ويجب أن يكون 

 ة الحالية.(أ)، والتي قد تكون ھي الفتر4الفقرة ج تُطبق أن –عملياً  –الممكن لھا 
 

في المعيار الدولي ضحت وُ تطبق طريقة االستحواذ كما  فإنھا أعماالً،األعمال الُمستثمر فيھا  تكن لم إذا  )ب(
االستحواذ المفترض.  تاريخاعتبارا من  فيھا الُمستثمر لألعمالثبات أي شھرة إولكن بدون  3للتقرير المالي 

 تطبق أن –عملياً  –ويجب أن يكون تاريخ االستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا 
 الفترة الحالية. ھي(ب)، والتي قد تكون 4الفقرة ج

بيق األولي، لتاريخ التط – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل 
 تاريخھذه الفقرة ھي الفترة الحالية. وعندما يكون  تُطبق أن –عملياً  –مالم تكن بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا 

على أنه  ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تُثبت إنهف – مباشرةً  –االستحواذ المفترض أبكر من بداية الفترة السابقة 
  أي فرق بين: – مباشرةً  –داية الفترة السابقة  تعديل لحقوق الملكية في ب

 بينالمثبتة، ومبلغ األصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة   )ج(

  المنشأة المستثمرة مع األعمال الُمستثمر فيھا. الرتباطالمبلغ الدفتري السابق   )د(

ً  –يكون من الممكن لھا  ،أبكر فترة تكون وعندما  يُثبت أنيجب  إنهھي الفترة الحالية، ف ،تطبيق ھذه الفقرة –عمليا
 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.لتعديل 

وفقا لھذا المعيار الدولي  ة،أ، ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السيطر4وج 4عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرتين ج        ب 4ج
(المعيار الدولي للتقرير  2008نقح في المُ  3الدولي للتقرير المالي تاريخ سريان المعيار ل تالٍ  تاريخللتقرير المالي، 

لمعيار ا الىأ يجب أن تكون 4، ج4في الفقرتين ج 3))، فإن اإلشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 2008( 3المالي 
)، 2008( 3للتقرير المالي  ). وإذا اكتسبت السيطرة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي2008( 3الدولي للتقرير المالي 

) أو المعيار الدولي للتقرير 2008( 3يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق اما المعيار الدولي للتقرير المالي  إنهف
 ). 2004(المصدر في  3المالي 

وفقا لھذا المعيار الدولي  ة،طرأ، ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السي4ج – 4عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرات ج        ج 4ج
 27(معيار المحاسبة الدولي 2008نقح في المُ  27تاريخ سريان معيار المحاسبة الدوليلللتقرير المالي، ھو تاريخ تاٍل 

الفترات التي  لجميعيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  إنه))، ف2008(
قبل تاريخ سريان  ةأ. وإذا اكتسبت السيطر4ج–4األعمال الُمستثمر فيھا وفقا للفقرات ج –بأثر رجعي  –فيھا حدت وُ 

  ما: إيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق  إنه)، ف2008( 27معيار المحاسبة الدولي

األعمال  –جعي بأثر ر –حدت فيھا الفترات التي وُ  لجميعمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي   )أ(
 أ، أو4ج – 4الُمستثمر فيھا وفقا للفقرات ج
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)) 2003( 27(معيار المحاسبة الدولي  2003في  ةصدرالمُ  27متطلبات نسخة معيار المحاسبة الدولي   )ب(
) وبعد ذلك متطلبات ھذا المعيار 2008( 27لتلك الفترات السابقة لتاريخ سريان معيار المحاسبة الدولي 

 لمالي للفترات الالحقة. الدولي للتقرير ا

مستثمرة إلى أنھا سوف لن توحد األعمال الُمستثمر فيھا التي كانت المنشأة ال عندما تخلصفي تاريخ التطبيق األولي، و              5ج
يجب على المنشأة المستثمرة  إنه، ف12 السابقة الدوليةتفسيرات الوتفسير لجنة  27وحد وفقا لمعيار المحاسبة الدوليتُ 

أن تقيس حصتھا في األعمال الُمستثمر فيھا بالمبلغ الذي كان سيتم قياسھا به إذا كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي 
ألعمال الُمستثمر فيھا (ولكن لم تكتسب السيطرة وفقا با مرتبطةللتقرير المالي سارية عندما أصبحت المنشأة المستثمرة 

 –بأثر رجعي  –ر الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة عليھا. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل لھذا المعيا
لتاريخ التطبيق األولي. وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة 

لسيطرة وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة األعمال الُمستثمر فيھا (ولكن لم تكتسب اب مرتبطة
على أنه تعديل  ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت إنه، فمباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوعليھا، 

  أي فرق بين: ،مباشرةً  –لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة 

 بينوالمبلغ الدفتري السابق لألصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة،   )أ(

 ثبت لحصة المنشأة المستثمرة في األعمال الُمستثمر فيھا.المبلغ المُ   )ب(

) قياس الحصة في األعمال الُمستثمر فيھا وفقا 8(كما عرف في المعيار الدولي للمحاسبة  العملي غير من يكون عندما       أ  5ج
يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة  إنه، ف5جللفقرة 
الفترة الحالية. ويجب على المنشأة المستثمرة  ، والتي قد تكون ھي5جتطبيق الفقرة  –عملياً  –الممكن لھا  منيكون 

لتاريخ التطبيق األولي، مالم تكن بداية أبكر فترة يكون  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –أن تعدل 
ة المستثمرة تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية. وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأ –عملياً  –من الممكن لھا 

األعمال الُمستثمر فيھا (ولكنھا لم تكتسب السيطرة وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة ب مرتبطة
على أنه تعديل  ،تُثبتيجب على المنشأة المستثمرة أن  إنه، فمباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوعليھا، 

  أي فرق بين: ،مباشرةً  –داية الفترة السابقة لحقوق الملكية في ب

 بينالمبلغ الدفتري السابق لألصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة، و  )أ(

 المبلغ المثبت لحصة المنشأة المستثمرة في األعمال الُمستثمر فيھا.  )ب(

تعديل  يُثبت أنيجب  إنهالحالية، فتطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة  –عملياً  –أبكر فترة يكون من الممكن لھا  تكون وعندما
 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.ل

 ُرحلتوالتي  2008جريت عام أ 27 المحاسبة الدولي تعديالت لمعيار 99ب–96وب 94بو، 25و، 23كانت الفقرات            6ج
الفقرات  تطبق بأنطالبة ، أو تكون مُ 3ج. باستثناء عندما تطبق المنشأة الفقرة 10إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

  يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في تلك الفقرات كما يلي: إنهأ، ف5ـج4ج

التعديل  تطبقكانت قبل أن  التيلفترات التقرير  منسوبةعرض أي ربح أو خسارة  تعيدمنشأة أن لال يجوز ل  )أ(
 للمرة األولى. 94الوارد في الفقرة ب

للمحاسبة عن التغيرات في حصص الملكية في منشأة  ،96وب 23المتطلبات الواردة في الفقرتين ال تنطبق   )ب(
 على التغيرات التي حدثت قبل أن تطبق المنشأة ھذه التعديالت للمرة األولى.  ،السيطرة تُكتسبتابعة بعد أن 

ة إذا كانت قد فقدت السيطرة عرض المبلغ الدفتري الستثمار في منشأة تابعة سابق تعيدمنشأة أن لال يجوز ل  )ج(
للمرة األولى. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز  99ـ ب97بو 25قبل أن تطبق التعديالت الواردة في الفقرات 

 تًطبققبل أن  حدثفقدان السيطرة على منشأة تابعة والذي  منمنشأة أن تعيد حساب أي مكسب أو خسارة لل
  ألول مرة. 99ـ ب97وب 25التعديالت الواردة في الفقرات 

  مباشرة" –اإلشارات إلى "الفترة السابقة 

) في مباشرةً  –لتاريخ التطبيق األولي (الفترة السابقة  – مباشرةً  –اإلشارات إلى الفترة السنوية السابقة   من الرغم على   أ    6ج
، ولكنھا ليست معروضةعدلة ألي فترات أبكر معلومات مقارنة مُ  –أيضا  –تعرض أنمنشأة لل فيمكنأ، 5ب ـ ج3الفقرات ج

يجب أن تُقرأ جميع اإلشارات  إنهعدلة ألي فترات أبكر، فمنشأة معلومات مقارنة مُ ال تعرض وعندمافعل ذلك. ت أنطالبة بمُ 
 معروضة".  عدلةعلى أنھا "أبكر فترة مقارنة مُ  ،أ5ب ـ ج3في الفقرات ج الواردة ،"مباشرةً  –لى "الفترة السابقة إ
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المعلومات  –بشكل واضح  – تحدديجب عليھا أن  إنهي فترات أبكر، فألعدلة منشأة معلومات مقارنة غير مُ ال تعرض عندما  ب  6ج
  .ذلك األساس توضحو ،أنھا قد أعدت على أساس مختلف على وتنصالتي لم تُعدل، 

 9اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب  ه، فإن9المعيار الدولي للتقرير المالي  –بعد  –تطبق  لممنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن ال تطبق عندما        7ج
عيار م إلىعلى أنھا إشارة  9إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،أن تُقرأ أي إشارة
 ". دوات المالية: االثبات والقياساأل" 39المحاسبة الدولي 

  

 سحب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي

 
في معيار المحاسبة الدولي  الواردةيحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة        8ج

  ). 2008(الُمعدل في 27

التوحيد ـ المنشآت ذات " 12 السابقة الدولية تفسيراتالمحل تفسير لجنة  –أيضاً  –يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي         9ج
 . "الخاص الغرض
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  11المعيار الدولي للتقرير المالي 
الترتيبات المشتركة

  
  الھـدف

 

حصة في الترتيبات  تمتلكالتي  المنشآتھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع مبادئ للتقرير المالي من قبل  1
  .)"ترتيبات مشتركة"مشترك (أي بشكل  –التي تخضع لسيطرة 

  تحقيق الھدف

ويتطلب من المنشأة التي  تركةشالسيطرة الميعرف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  ،1لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  2
وأن تقويم حقوقھا والتزاماتھا  من خاللأن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه  في ترتيب مشترك اطرف تكون

 عن تلك الحقوق وااللتزامات وفقا لنوع ذلك الترتيب المشترك. تحاسب

  
 النطـاق

 

 يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل جميع المنشآت التي تكون طرفا في ترتيب مشترك. 3

  
 الترتيبات المشتركة

 

 سيطرة مشتركة. فيه يكون لطرفـين أو أكـثرالذي  ترتيبالالترتيب المشترك ھو  4

 الترتيب المشترك الخصائص التالية: يمتلك 5

 ).4ـ ب 2الفقرات ب انظربترتيب تعاقدي ( ُمقيدةاألطراف   )أ(

 ).13ـ  7الفقرات  انظرالترتيب (الترتيب التعاقدي طرفين أو أكثر من تلك األطراف سيطرة مشتركة على يمنح   )ب(

ً مشروع"أو  "عملية مشتركة"الترتيب المشترك إما أن يكون  6  .اً"مشترك ا

 السيطرة المشتركة

عنـدما  – فقـط –توجـد والتي  للسيطرة على ترتيب، – تعاقديبشكل  –ھي التقاسم المتفق عليه السيطرة المشتركة  7
  .األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة بشأنتتطلب القـرارات 

ً طرف تكونيجب على المنشأة التي  8 جميع األطراف، أو مجموعة  يمنحما إذا كان الترتيب التعاقدي  أن تُقومفي ترتيب  ا
بشكل  – أو مجموعة من األطراف ،على الترتيب. تسيطر جميع األطراف – بشكل جماعي –من األطراف، السيطرة 

على  – بشكل جوھري –األنشطة التي تؤثر  لتوجيه –سوياً  – أن يتصرفواعليھم  يجبعلى الترتيب عندما  – جماعي
  عوائد الترتيب (اي األنشطة ذات الصلة).

ن السيطرة على الترتيب، فإ – بشكل جماعي –أن جميع األطراف، أو مجموعة من األطراف تسيطر  أن يُحددما  9
األنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تسيطر  بشأنعنـدما تتطلب القـرارات  – فقـط –المشتركة توجـد 

 الترتيب. على  – بشكل جماعي –

ترتيب أن  علىمشتركة  لديه سيطرةفي الترتيب المشترك، ال يسيطر طرف واحد على الترتيب بمفرده. ويمكن لطرف  10
ً يمنع أي  من األطراف األخرى، أو مجموعة من األطراف، من السيطرة على الترتيب.  ا

11  ً ً مشتركا جميع أطرافه سيطرة مشتركة على الترتيب. يميز ھذا المعيار ل لم يكن لوحتى يمكن أن يكون الترتيب ترتيبا
أو  في عملية مشتركةمشاركون ترتيب مشترك ( علىمشتركة  لديھا سيطرةالدولي للتقرير المالي األطراف التي 

 .يهسيطرة مشتركة عل لديھاتشارك في ترتيب مشترك، ولكن ليس  التياألطراف عن ) مشاركون في مشروع مشترك
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لديھا ما إذا كانت جميع األطراف، أو مجموعة من األطراف،  تقويمالشخصي عند  أن تطبق االجتھاديلزم المنشأة وف س 12
األخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ب التقويممشتركة على ترتيب. ويجب على المنشأة أن تجرى ھذا  سيطرة

 ).11ـ ب 5الفقرات ب انظر(

مشتركة  لديھا سيطرة – زاليال  –ت ما إذا كان تقويميجب على المنشأة أن تعيد إنه الحقائق والظروف، ف عندما تتغير 13
 على الترتيب.

 المشتركأنواع الترتيب 

على أنه عملية  ،يجب على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه. ويعتمد تصنيف الترتيب المشترك 14
 .األطراف في الترتيبعلى حقوق والتزامات  ،مشتركة أو مشروع مشترك

، صولمشتركة على الترتيب حقوق في األ لديھا سيطرةيكون لألطراف التي  ماالعملية المشتركة ھي ترتيب مشترك حيث 15
 ن في عملية مشتركة.يمشاركالمتعلقة بالترتيب. وتُسمى ھذه األطراف التعھدات بااللتزامات، الو

مشتركة على الترتيب حقوق في صافي  لديھا سيطرةالمشروع المشترك ھو ترتيب مشترك حيث يكون لألطراف التي  16
 ن في مشروع مشترك.يمشاركالالترتيب. وتُسمى ھذه األطراف  أصول

عملية مشتركة أو مشروع مشترك. ويجب ھو كان الترتيب المشترك  إذاما  تقويمالشخصي عند  االجتھادالمنشأة  تطبق 17
على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه باألخذ في الحسبان حقوقھا والتزاماتھا الناشئة عن الترتيب. 

عليھا  توالشروط التي اتفق ،للترتيب النظاميالمنشأة حقوقھا والتزاماتھا باألخذ في الحسبان الھيكل والشكل  تُقومو
ً وعند ،األطراف في الترتيب التعاقدي   ).33ـ ب12ب الفقرات انظر، الحقائق والظروف األخرى (ما يكون مالئما

ً  – تكون األطراف 18 . قد من االنشطة واحد أو أكثر لمباشرةباتفاق إطاري يحدد الشروط التعاقدية العامة  ُمقيدة – أحيانا
يحدد االتفاق اإلطاري أن تؤسس األطراف ترتيبات مشتركة مختلفة لتتعامل مع أنشطة محددة تشكل جزًء من االتفاق. 

حقوق والتزامات  تختلفعندما ا مختلفاً فقد يكون نوعھ ،تلك الترتيبات المشتركة تتعلق باالتفاق اإلطاري نفسهورغم أن 
االتفاق اإلطاري. وبالتالي، يمكن أن توجد العمليات المشتركة في تناولھا تم األنشطة المختلفة التي  مباشرةاألطراف عند 

 نفسه. تشكل جزًء من االتفاق اإلطاري  التي مختلفةالنشطة األاألطراف  تباشرعندما  –معاً  – والمشروعات المشتركة

ما إذا كان نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه  تقويميجب على المنشأة أن تعيد إنه الحقائق والظروف، ف عندما تتغير 19
 قد تغير.

  
  مشترك ألطراف في ترتيبالقوائم المالية 

  
 العمليات المشتركة

 المشتركة:يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت اآلتي فيما يتعلق بحصته في العملية  20

 ؛ بشكل مشترك –حتفظ بھا مُ  أصولمن أي  ذلك نصيبهبما في  ،هأصول  )أ(

 ؛ بشكل مشترك –التزاماته، بما في ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملھا   )ب(

 ؛ العملية المشتركة عنالناشئ  المخرجات مننصيبه  بيعإيراده من   )ج(

 ؛ من قبل العملية المشتركةالمخرجات نصيبه في اإليراد من بيع   )د(
  

 بشكل مشترك. – مصروفاته، بما في ذلك نصيبه من أي مصروفات تم تحملھا(ھـ)         

، وااللتزامات، واإليرادات والمصروفات المتعلقة بحصته صوليجب على المشارك في عملية مشتركة أن يحاسب عن األ 21
 .بعينھاوالتزامات وإيرادات ومصروفات  أصول علىفي عملية مشتركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق 
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عندما تستحوذ المنشأة على حصة في عملية مشتركة والتي يشكل فيھا نشاط العملية المشتركة أعماالً كما ھي معرفة في        أ  21
كافة  20قاً للفقرة "تجميع األعمال"، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق، وبقدر حصتھا وف 3المعيار الدولي للتقرير المالي 

والمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى التي  3لمبادئ المحاسبة عن تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ال تتعارض مع اإلرشادات في ھذا المعيار، وأن تفصح عن المعلومات المطلوبة في تلك المعايير المتعلقة بتجميع األعمال. 

ى االستحواذ على كل من الحصص األولية والحصص اإلضافية في العملية المشتركة التي شكل فيھا وھذا ينطبق عل
نشاط العملية المشتركة أعماالُ. المحاسبة عن االستحواذ على حصة في مثل ھذه العملية المشتركة محدد في الفقرات 

  د.33ب –أ 33ب
  

أو شرائھا، بين منشأة وعملية مشتركة تكون ھي  بھا المساھمة ، أوأصول بيعتم تحديد المحاسبة عن معامالت مثل  22
 .37ـ ب 34مشاركة فيھا، في الفقرتين ب

عن ، أن يحاسب مشتركة عليھا لديه سيطرةعلى الطرف الذي يشارك في عملية مشتركة، ولكن ليس  –أيضاً  –يجب  23
متعلقة ال ،تعھدات بااللتزاماتال، وصوللذلك الطرف حقوق في األ عندما يكون 22ـ  20حصته في الترتيب وفقا للفقرتين 

مشتركة عليھا،  لديه سيطرةلطرف الذي يشارك في العملية المشتركة، ولكن ليس ل وعندما ال يكونبالعملية المشتركة. 
عن حصته  يحاسب أنيحب عليه إنه متعلقة بتلك العملية المشتركة، فالتعھدات بااللتزامات، الوال  صول،حقوق في األ

 في العملية المشتركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق على تلك الحصة. 

  المشروعات المشتركة

ويجب عليه أن  ،استثمارعلى أنھا  يجب على المشارك في مشروع مشترك أن يُثبت حصته في المشروع المشترك  24
االستثمارات في " 28 يحاسب عن ذلك االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

حدد " ما لم تكن المنشأة معفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما ھو مُ المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
 في ذلك المعيار.

مشتركة عليه، أن يحاسب عن حصته في  لديه سيطرةفي مشروع مشترك، ولكن ليس يجب على الطرف الذي يشارك  25
وفي  ،تأثير مھم على المشروع المشترك "، مالم يكن لهاألدوات المالية" 9الترتيب وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .)2011 عدل في(المُ  28وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  اھذه الحالة يجب عليه أن يحاسب عنھ

  

 القوائم المالية المنفصلة

في قوائمه المالية المنفصلة، يجب على المشارك في عملية مشتركة أو المشارك في مشروع مشترك أن يحاسب عن  26
 حصته في:

 ؛ 22ـ20 اتعملية مشتركة وفقا للفقر  )أ(
  

 المنفصلة".القوائم المالية " 27 من معيار المحاسبة الدولي 10مشروع مشترك وفقا للفقرة   )ب(

مشتركة عليه،  لديه سيطرةفي قوائمه المالية المنفصلة، يجب على الطرف الذي يشارك في ترتيب مشترك، ولكن ليس  27
 أن يحاسب عن حصته في:

 ؛ 23عملية مشتركة وفقاً للفقرة   )أ(

المشترك، لمنشأة تأثير مھم على المشروع لكن ي، ما لم 9مشروع مشترك وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي   )ب(
 .)2011عدل في (المُ  27من معيار المحاسبة الدولي  10وفي ھذه الحالة يجب عليھا أن تطبق الفقرة 
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  أ الملحق

 المعرفة المصطلحات
  .المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذايُعد 

    المشـترك الترتيب

  المشتركة السيطرة
  
  
  
  المشتركة العملية

 عملية في المشارك
   مشتركة

  المشترك المشروع
  
  

 مشروع في المشارك
  مشترك

  مشترك ترتيب في طرفال

  منفصل كيان

  .مشــتركة ســيطرة فيه أكــثر أو لطرفــين يكون ترتيب

 تتطلب عنـدما– فقـط – توجـد والتي ترتيب، على لسيطرةل – تعاقديبشكل  – عليه تفقمُ  تقاسم
  .السيطرة الُمتقاسمة األطراف من باإلجماع الموافقة الصلة ذات األنشطة بشأن القـرارات

 ،صولاأل في حقوق ،الترتيب على مشتركة لديھا سيطرة التي ،لألطراف يكون ماحيث مشترك ترتيب
  .بالترتيب متعلقةال بااللتزامات، تعھداتالو

 .المشتركة العملية تلك على مشتركة سيطرة يكون لديه مشتركة عملية في طرف

 صافي في حقوق ،الترتيب على مشتركة لديھا سيطرة التي ،لألطراف يكون ماحيث مشترك ترتيب
  . الترتيب أصول

  
  .المشترك المشروع على مشتركة لديه سيطرة يكون مشترك مشروع في طرف

 على مشتركة سيطرة المنشأة لدى كان إذا عما النظر بغض ،مشترك ترتيب في تشارك التي منشأةال
  .الترتيب

 بھا معترف منشآت أو منفصلة نظامية منشآت ذلك في بما منفصل، بشكل – للتحديد قابل مالي ھيكل
  نظامية. شخصيةالمنشآت  تلكل كان إذا عما النظر بغض ،تشريع قبل من

 ،)2011عدل في (المُ  28المحاسبة الدولي معيار و ،)2011عدل في (المُ  27تُعرف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي 
حددة في في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بالمعاني المُ  وتُستخدم، "القوائم المالية الموحدة" 10والمعيار الدولي للتقرير المالي 

  تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:

  مستثمر فيھا. أعمالالسيطرة على 

 طريقة حقوق الملكية 

 لطة الس 

 حقوق الحماية 

 األنشطة ذات الصلة 

 القوائم المالية المنفصلة 

 التأثير المھم 
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  الملحق ب
 إرشادات التطبيق

 من األخرى لألجزاء كما نفسھا الصالحية وله 27ـ1 الفقرات تطبيق يوضح وھو. المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد
  .المالي للتقرير الدولي المعيار

نماط أفي  حاضرةة قد تكون ــق حاالت افتراضية. ورغم أن بعض جوانب األمثلــاألمثلة الواردة في ھذا الملح تصــف            1ب
عند تطبيق المعيار الدولي  واقع بعينهالحقائق والظروف ذات الصلة بنمط  جميع قومتُ سيلزم أن  هفإن ،الفعلي الواقع

  . 11للتقرير المالي 
  

 الترتيبات المشتركة

  

  )5الترتيب التعاقدي (الفقرة 

ً           2ب واجب النفاذ الكون الترتيب التعاقدي يـ ولكن ليس دائما ـ ما  يمكن االستدالل على الترتيبات التعاقدية بطرق عديدة. فغالبا
ً مكتوب  ترتيبات أن تنشئ اآلليات التشريعية –أيضا  –عادة في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين األطراف. يمكن و، ا

  بعقود بين األطراف. مقترنةأو  بحد ذاتھاما إ ،واجبة النفاذ

 بعض أو التعاقدي، الترتيب نإف ،)33ـب19ب الفقرتين انظر( منفصل كيان خالل من المشتركة الترتيبات ھيكلتُ  عندما           3ب
.الكيان المنفصل لوائح أو ميثاق أو مواد في الحاالت بعض في ضمنيُ  سوف جوانبه،

 الترتيب يتناولو. الترتيب وعموض النشاط في األطراف بناًء عليھا شاركت التي الشروط التعاقدي الترتيب يُحدد             4ب
  :مثل أموراً  – عام بشكل – التعاقدي

 .وأمده هونشاط ،المشترك الترتيب غرض  )أ(

 .المشترك للترتيب لة،عادِ مُ  حاكمة ھيئة أو اإلدارة، مجلس أعضاء يُعين كيف   )ب(

 الدعم ومستوى ،األطراف تصويت حقوقو األطراف، من قرارات تتطلب التي األمور: القرار اتخاذ عملية  )ج(
 على مشتركةال سيطرةال التعاقدي الترتيب في نعكسةالمُ  القرار اتخاذ عملية وتؤسس. األمور لتلك المطلوب
 ).11ب ـ 5ب الفقرات انظر( الترتيب

 .األطراف من المطلوبة األخرى المساھمات أو المال رأس  )د(

 المتعلقة الخسارة أو الربح أو ،المصروفات أو ،اإليرادات أو ،االلتزامات أو ،صولاأل األطراف سمقتت كيف(ھـ)         
.المشترك بالترتيب

  )13ـ7المشتركة (الفقرات السيطرة 

 جميع كان إذا ما أوالً  تُقوم أن المنشأة على يجبفإنه  ،ما ترتيب على مشتركة سيطرة منشأةدى الل كان إذا ما تقويم عند            5ب
 ،السيطرة 10 المالي للتقرير الدولي المعيار يعرف. الترتيب على يسيطرون ،من األطراف مجموعة أو األطراف،

 لھم أو ،متقلبة لعوائد عرضة ،من االطراف مجموعة أو األطراف، جميع كان إذا ما تحديدعند  ستخدميُ  أن ويجب
. بتيالتر على سلطتھم خالل من العوائد تلك على التأثير على القدرة لديھمأن و الترتيب في مشاركتھم من ھا،في حقوق
 – تؤثر التي األنشطة توجيه على – جماعي بشكل – قادرين ،من االطراف مجموعة أو ،األعضاء جميع يكون عندما
 على – جماعي بشكل –تسيطر  األطراف فإن ،)الصلة ذات األنشطة اي( الترتيب عوائد على –جوھري  بشكل

  .الترتيب

 المنشأة على يجب جماعي، بشكل – الترتيب على تسيطر ،األطراف من مجموعة أو األطراف، جميع أن استنتاج بعد           6 ب
 القـرارات تتطلب عنـدما – فقـط – المشتركةوتوجد السيطرة . الترتيب على مشتركة لديھا سيطرة كان إذا ما تُقوم أن

 يتطلب قد. الترتيب على – جماعي بشكل – تسيطر التي األطراف من باإلجماع موافقة الصلة ذات األنشطة بشأن
يُسيطر عليه من  أو ،األطراف من مجموعة قبل من أو ،اطرافه جميع قبل من يُسيطر عليه الترتيب كان إذا ما تقويم
ً  اجتھادابمفرده،  من أطرافه واحد طرف قبل    .شخصيا
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ً  –تؤدي            7ب  سيطرة لىإ –بشكل ضمني  – التعاقدي ترتيبھم في األطراف قبل من عليھا تفقالمُ  القرار اتخاذ عملية – أحيانا
ً  أسسا طرفين أن افترض ،المثال سبيل فعلى. مشتركة  ويحدد التصويت حقوق من% 50 فيه منھما لكليكون  ترتيبا
 ذات األنشطة بشأن القرارات التخاذ مطلوبة تكون التصويت حقوق من األقل على% 51 أن بينھما التعاقدي الترتيب
 ألن نظراً  الترتيب على مشتركة سيطرة يكون لديھما أن على –بشكل ضمني  – الطرفان وافق ،الحالة ھذه في. الصلة

  .الطرفين موافقة بدون تتخذ أن يمكن ال الصلة ذات األنشطة بشأنالقرارات 

 .األنشطة ذات الصلة القرارات بشأنالتخاذ  التصويت حقوق نسبةلأدنى  اً حديتطلب الترتيب التعاقدي  ،في ظروف أخرى        8ب
أكثر من توليفة واحدة من األطراف من خالل المطلوبة  التصويت حقوقنسبة ل الحد األدنىذلك وعندما يمكن تحقيق 

ً  توافق ترتيباً مشتركاً ما لم يحدد الترتيب التعاقدي أي األطراف (أو توليفة من األطراف)  ال يكونن ذلك الترتيب إف ،معا
  األنشطة ذات الصلة بالترتيب. القرارات بشأنباإلجماع على  بالموافقة ُمطالبةكون ت

 

  تطبيقية أمثلة

  1مثال 

 )ج(%، و30 لديه )ب(و ،% من حقوق التصويت في الترتيب50 ديهل )أ(فترض أن ثالثة أطراف أسسوا ترتيباً: إ
من حقوق التصويت تكون مطلوبة  – على األقل –% 75أن  )ج(و )ب(و )أ(ويحدد الترتيب التعاقدي بين  .%20 لديه

يمكنه منع أي قرار، فإنه ال يسيطر على الترتيب  )أ(برغم أن واألنشطة ذات الصلة بالترتيب.  القرارات بشأنالتخاذ 
% من حقوق التصويت التخاذ 75فشروط ترتيبھم التعاقدي التي تتطلب على األقل  ).ب(نظراً ألنه يحتاج لموافقة 

سيطرة مشتركة على الترتيب نظراً  لديھما )ب(و )،أ(أن  –بشكل ضمني  – تعني األنشطة ذات الصلة القرارات بشأن
   . )ب(و )أ(من  كل موافقةال يمكن أن تتخذ بدون  األنشطة ذات الصلة بالترتيب القرارات بشأنألن 

  
  2 مثال

. %25 )ج(و )ب( لدى كل من% من حقوق التصويت في الترتيب، و50 لديه )أ(افترض ترتيباً بين ثالثة أطراف: 
القرارات % على األقل من حقوق التصويت تكون مطلوبة التخاذ 75أن  )ج(و )ب(و )أ(ويحدد الترتيب التعاقدي بين 

يمكنه منع أي قرار، فإنه ال يسيطر على الترتيب نظراً ألنه يحتاج  )أ(برغم أن واألنشطة ذات الصلة بالترتيب.  بشأن
 ،وبالرغم من ذلك .على الترتيب – بشكل جماعي –يسيطرون  )ج(و )ب(و )أ(. في ھذا المثال )ج(أو  )ب(ما إلموافقة 

 )ب(و )أ(% من حقوق التصويت (أي اما 75ھناك أكثر من توليفة واحدة من األطراف التي يمكن أن تتفق لتصل إلى 
 تكون ُمطالبة، سيلزم أن يحدد الترتيب التعاقدي بين األطراف أي توليفة من األطراف ه الحالة). في مثل ھذ)ج(و )أ(أو 
  األنشطة ذات الصلة بالترتيب ليكون ترتيباً مشتركاً.    القرارات بشأنباإلجماع على  توافقأن ب

  3 مثال

ً  افترض % 30 ـال أن حين في الترتيب، في التصويت حقوق من% 35 نسبة منھماكل لدى ) ب( و) أ( فيه ترتيبا
 حقوق أغلبية قبل من المصادقة الصلة ذات األنشطة القرارات بشأن وتتطلب .واسع على نطاق – ُمتفرقة المتبقية

 أن التعاقدي الترتيب عندما يحدد – فقط – الترتيب على مشتركة سيطرة) ب(و) أ( طرفيندى الل يكون. التصويت
  .)ب( و) أ( من كل موافقة تتطلب بالترتيب الصلة ذات األنشطة القرارات بشأن

 

طراف ألمشتركة على الترتيب يستطيع أن يمنع أي من ا لديه سيطرةتطلب الموافقة باإلجماع أن أي طرف يعني مُ          9ب
األنشطة ذات الصلة) بدون موافقته.  حول، من اتخاذ قرارات من جانب واحد (االطراف األخرى، أو من مجموعة من

ً حقوق حماية وليس بقرارات  تمنحبالقرارات التي  –فقط  –تطلب الموافقة باإلجماع يتعلق وإذا كان مُ   حولطرفا
 سيطرة مشتركة على الترتيب. ديه طرفاً ل ال يكونن ذلك الطرف إف ،األنشطة ذات الصلة بالترتيب

 في لقراراتا تُتخذ بأن األحكام ھذه حتسم قد. التحكيم مثلحل النزاعات،  حولفقرات قد يتضمن الترتيب التعاقدي           10ب
 الترتيب يكون أن من األحكام ھذه مثل وجود يمنع ال. مشتركة سيطرة التي لديھا األطراف بين اإلجماعالموافقة ب غياب

ً  يكون أن من وبالتالي –بشكل مشترك  – عليه يطراً سَ مُ  ً  ترتيبا   .مشتركا
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 عن حصتھا في الترتيب وفقاً  تُحاسبالمنشأة فإن  ،11ترتيب خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي العندما يكون        11ب

 عدل(المُ  28، ومعيار المحاسبة الدولي 10، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ذات الصلةللمعايير الدولية للتقرير المالي 
 .9) أو المعيار الدولي للتقرير المالي 2011في 

  
 )19ـ14 الفقرات( المشترك الترتيب أنواع

 أنھا على أو ،والمخاطر التكاليف األطراف قتسمتل وسيلة أنھا على مثالً ( متعددة ألغراض المشتركة الترتيبات تؤسس       12ب
 نظامية وأشكال ھياكل مباستخدا أن تُؤسس ويمكن ،)جديدة اسواق أو جديدة تقنية إلى الوصول ألطرافل توفر وسيلة
   .مختلفة

ترتيبات  تنطوي ،ذلكوبالرغم من  ،منفصل كيانالترتيب في موضوع  النشاط ُمباشرةيتم ال تتطلب بعض الترتيبات أن        13ب
.منفصل كيانأخرى على إنشاء 

 ھاعلى حقوق األطراف والتزامات ،الدولي للتقرير المالي ھذا المعيارموجب المطلوب ب ،يعتمد تصنيف الترتيبات المشتركة        14ب
 على أنھا الترتيبات المشتركة الدولي للتقرير المالي . يصنف ھذا المعيارلألعمال ديالعا السياقالناشئة عن الترتيب في 

 ،بااللتزامات التعھداتو صول،في األ حقوقلمنشأة دى اكون ليا مإما عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة. فعند
 فإن ،الترتيب أصولفي صافي  حقوقلمنشأة ا لدى عندما يكونوعملية مشتركة. يكون الترتيب  فإنبالترتيب،  المتعلقة

ً مشروعيكون الترتيب  ً مشترك ا  كانت تمتلكتحديد ما إذا عند المنشأة  تجريهالتقويم الذي  33ـ ب15الفقرات ب تحدد. ا
حصة في عملية مشتركة أو حصة في مشروع مشترك.

  مشتركال ترتيبال تصنيف

 عن الناشئة التزاماتھاو احقوقھ قومتُ  أن األطرافمن  المشتركة الترتيبات تصنيف يتطلب ،14ب الفقرة في جاء كما        15ب
  :يلي ما الحسبان في تأخذ أن المنشأة على يجب ،التقويم ذلك إجراء وعند. الترتيب

 .)21ب ـ16ب الفقرات انظر( المشترك الترتيب ھيكل  )أ(

 :منفصل كيان خالل من الترتيب يُھيكل عندما  )ب(

 .)24ب ـ 22ب الفقرات انظر( المنفصل للكيان النظامي الشكل     )1(

 .)28ب ـ25ب الفقرات انظر( التعاقدي الترتيب شروط     )2(

 .)33ب ـ29ب الفقرات انظر( األخرى والظروف الحقائق ،مالئما يكون ماعند     )3(
 

 تقويم السيطرة المشتركة

الترتيب التعاقدي جميع  يمنحھل 
األطراف، أو مجموعة من االطراف، 

 ؟جماعيبشكل  –السيطرة على الترتيب 
ال

 نعم

خارج نطاق المعيار 
الدولي للتقرير 

 11المالي 

 األنشطة ذات الصلة حولھل تتطلب القرارات 
من جميع األطراف، أو مجموعة من  باإلجماعالموافقة 

 بشكل جماعي؟ –على الترتيب  تسيطر التياالطراف، 
ال

 نعم

خارج نطاق المعيار 
الدولي للتقرير 

 11المالي 

 بشكل مشترك: –الترتيب ُمَسيطر عليه 
 الترتيب ھو ترتيب مشترك. يكون
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  المشترك الترتيب ھيكل
  

  منفصل كيان خالل منغير ُمھيكلة  مشتركة ترتيبات

 الترتيب يحدد ،الحاالت ھذه مثل في. مشتركة عمليةيكون  منفصل كيان خالل من ھيكليُ  لم الذي المشترك الترتيب       16ب
 اإليرادات في األطراف وحقوق ،بالترتيبالمتعلقة  ،االلتزاماتب والتعھدات صولاأل في األطراف حقوق التعاقدي

  .المقابلة المصروفاتب والتعھدات

ً  – األطراف نويت وكيف الترتيب موضوع األنشطة طبيعة – غالباً  –التعاقدي  الترتيب يصف       17ب . األنشطة تلك ُمباشرة– سويا
 طرف كل يكون حيثب منتجاً، –سوياً  –أن تُصنع  على مشترك ترتيب في طرافاأل توافق أن يمكن ،المثال سبيل على

 التعاقدي الترتيب يحدد أن يمكنو. به الخاصة التزاماتهب يتحملو هأصول منھم كلوأن يستخدم  محددة مھمة عن مسئوالً 
 مشارك كل ثبتيُ  الحالة، ھذه مثل في .بينھم فيما األطراف بين المشتركة والمصروفات اإليرادات تُقسم كيف – أيضا –
 اإليرادات مننصيبه  ويثبت ،المحددة للمھمةستخدمة المُ  وااللتزامات صولاأل المالية قوائمه فيالمشتركة  العملية في

  .التعاقدي للترتيب وفقا والمصروفات

الً أص –سوياً  – ويشغلوا يقتسموا أن على ،المثال سبيل على مشترك األطراف في ترتيب توافق قد أخرى، حاالت في        18ب
 قسمتُ  وكيف ،بشكل مشترك – يُشغل الذي صلاأل في األطراف حقوق التعاقدي الترتيب يحدد ،الحالة ھذه مثل في. ما

 من نصيبه عن المشتركة العملية في مشارك كل ويحاسب. األطراف بين التشغيل وتكاليف صلاأل إيراد أو مخرجات
 وفقا والمصروفات واإليرادات ،اتالمخرج من نصيبه ويثب ،التزامات أي من عليه المتفق هونصيب المشترك صلاأل

.التعاقدي للترتيب

     منفصل نمن خالل كيا ُمھيكلةترتيبات مشتركة 

 مشروعاً  ماإ ،منفصل كيان بالترتيب في وااللتزام المتعلقة صولباأل يُحتفظ فيهالذي  ،الترتيب المشترك يكون أن يمكن        19ب
 ً .مشتركةً  عمليةً  أو مشتركا

الطرف في األصول  في مشروع مشترك على حقوق اً أو مشاركيُعد مشاركاً في عملية مشتركة طرف الما إذا كان ويعتمد        20ب
  .المنفصل الكيانوالتي يُحتفظ بھا في بالترتيب المتعلقة  ،االلتزاماتبتعھدات الو

ً  األطراف تُھيكل عندما ،15ب الفقرة في جاء كما       21ب  كان إذا ما تُقوم أن األطراف يلزم نهإف منفصل، كيان في ترتيباً مشتركا
  :تمنحھم أخرى وظروف حقائق أي مالئماً، يكون ماوعند ،التعاقدي الترتيب وشروط المنفصل، كيانلل النظامي الشكل

  أو ؛)مشتركة عملية يكون الترتيب أن أي( بالترتيب المتعلقة بااللتزامات، والتعھدات األصول في حقوقاً   Ăأ(
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ً   Ăب( ً مشروعيكون  الترتيب أن أي( الترتيب أصول صافي في حقوقا ً مشترك ا  .)ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  للكيان المنفصل  النظاميالشكل 

يساعد في التقويم األولي  النظاميالشكل فالترتيب المشترك. نوع عند تقويم  ذا صلةللكيان المنفصل  النظاميالشكل  يعد          22ب
 ألطرافا تمثل ما إذا كان ،بھا في الكيان المنفصل الُمحتفظتعھدات بااللتزامات الو صوللحقوق األطراف في األ

ُ حصص تمتلك بھا في الكيان  الُمحتفظااللتزامات ب ُملزمة تبھا في الكيان المنفصل أو ما إذا كان الُمحتفظ صولفي األ ا
 المنفصل. 

الكيان  أخذفي  النظامييتسبب شكله  ،المشترك من خالل كيان منفصل رتيبطراف في التقد تنفذ األ على سبيل المثال،          23ب
 أصوالً  تُعدبھا في الكيان المنفصل  الُمحتفظوااللتزامات  صولي أن األأ(في الحسبان  – في حد ذاته –المنفصل 

الحقوق وااللتزامات  يبين تقديروالتزامات األطراف). في مثل ھذه الحالة  أصولوالتزامات الكيان المنفصل وليست 
ُ مشروع يُعدللكيان المنفصل أن الترتيب  النظاميلألطراف بموجب الشكل  الممنوحة ً مشترك ا يمكن  ،. وبالرغم من ذلكا

وعندما يكون  ،)28ـ ب25الفقرات ب انظرالشروط المتفق عليھا من قبل األطراف في ترتيبھم التعاقدي ( تتجاوزأن 
 لألطراف الممنوحة) تقدير الحقوق وااللتزامات 33ـ ب29الفقرات ب انظرخرى (األظروف الحقائق وال ،مالئماً 
 .للكيان المنفصل النظاميلشكل ا بموجب

كافياً الستنتاج أن الترتيب  ،للكيان المنفصل النظاميلشكل ا بموجب ،لألطراف الممنوحةتقدير الحقوق وااللتزامات يُعد            24ب
بين  فصالً  النظاميشكله ال يمنح األطراف الترتيب المشترك في كيان منفصل  عندما تنفذ –فقط  – عملية مشتركة يُعد

والتزامات  أصول تُعدفي الكيان المنفصل  بھا الُمحتفظوااللتزامات  صولاألطراف والكيان المنفصل (أي أن األ
 األطراف). 

 

  تقويم شروط الترتيب التعاقدي

مع  ،ال تتعارض أو تفق عليھا بين األطراف في ترتيباتھم التعاقدية،الحقوق وااللتزامات المُ  تتفق ،في كثير من الحاالت        25ب
  الترتيب. الذي ھُيكل فيهللكيان المنفصل  النظاميلألطراف بموجب الشكل  الممنوحةالحقوق وااللتزامات 

بموجب الشكل  الممنوحةالحقوق وااللتزامات  تعديلأو  لعكسالتعاقدي  طراف الترتيبستخدم األت ،في حاالت أخرى       26ب
 .الترتيب الذي ھُيكل فيهللكيان المنفصل  النظامي

  
 

 التزاماتھاتصنيف ترتيب مشترك: تقويم حقوق األطراف و
 الترتيب عنة ئالناش

 ھيكلة الترتيب المشترك

 منفصل كيان خاللمن  ُمھيكل منفصل كيان خاللمن  غير ُمھيكل

 :تأخذ في الحسبانأن على المنشأة  يجب
  ؛ والمنفصل للكيان الشكل النظامي(1)
 شروط الترتيب التعاقدي؛ و(2)
ً  يكون عندما(3) ، الحقائق والظروف مالئما

 أخرى 

 مشتركمشروع ةمشتركعملية
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  تطبيقي مثال

  
  4مثال 

 .سجلة% في المنشأة المُ 50ل طرف حصة ملكية بنسبة يمتلك كسجلة. افترض أن طرفين أنشآ ترتيباً مشتركاً في منشأة مُ 
 أصولبھا في المنشأة ھي  الُمحتفظوالتزامات  صولاألتُعد لذلك  ونتيجةمن فصل المنشأة عن ُمالكھا، التسجيل  يُمكن

بموجب الشكل  ،لألطراف الممنوحةالحقوق وااللتزامات  تقدير يبين ،والتزامات المنشأة المسجلة. في مثل ھذه الحالة
عدل األطراف سمات تُ  ،الترتيب. وبالرغم من ذلك صولأفي صافي  اً حقوق لديھااألطراف أن  ،للكيان المنفصل النظامي

 ُملزم امنھكل يكون و ،سجلةالمنشأة المُ  أصولحصة في  اكل منھ يمتلكالتسجيل من خالل ترتيبھم التعاقدي بحيث 
في أن يكون  التسجيلسمات  علىتسبب مثل ھذه التعديالت التعاقدية تبنسبة معينة. يمكن أن  ،سجلةالتزامات المنشأة المُ ب

 مشتركة. ترتيب عملية 

 

 لترتيباتفي االشائعة  مشتركة والشروطعملية في ألطراف لفي الترتيبات التعاقدية يقارن الجدول التالي الشروط الشائعة          27ب
  في الجدول التالي حصرية: الواردةأمثلة الشروط التعاقدية وال تُعد مشترك. مشروع في ألطراف لالتعاقدية 

  
  تقويم شروط الترتيب التعاقدي

  المشروع المشترك  العملية المشتركة  
الترتيب التعاقدي  يمنح  شروط الترتيب التعاقدي

األطراف في الترتيب 
ً المشترك حقوق في  ا

تعھدات ال، وصولاأل
 المتعلقة بااللتزامات،

  بالترتيب.

الترتيب التعاقدي األطراف  يمنح
ً في الترتيب المشترك حقوق في  ا

الترتيب (أي أن  أصولصافي 
 توليس ،الكيان المنفصل

حقوق  لديهھو الذي  ،األطراف
تعھدات ال، وصولفي األ

  .بالترتيب) المتعلقةبااللتزامات، 
 

 
  تقويم شروط الترتيب التعاقدي

  المشروع المشترك  العملية المشتركة  
   صولالحقوق في األ

  
التعاقدي أن  الترتيب يحدد

المشترك  الترتيباألطراف في 
 الحصص (مثال جميعيقتسمون 
الملكية) في  أو االسم وأالحقوق 

المتعلقة بالترتيب بنسبة  صولاأل
محددة (مثال بالتناسب مع حصة 
 ملكية األطراف في الترتيب أو

نفذة من بالتناسب مع األنشطة المُ 
بشكل  –خالل الترتيب الذي يعود 

  .ليھم)إ –مباشر 

الترتيب التعاقدي أن  يحدد
المنقولة إلى الترتيب أو  صولاأل
قتناة من قبل الترتيب المشترك المُ 

الترتيب.  أصولالحقاً ھي 
ليس لھم حصص (أي  األطراف

ليس لھم حقوق، أو اسم أو ملكية) 
  الترتيب. أصولفي 

 يُتبع...
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  تقويم شروط الترتيب التعاقدي...يُتبع
  المشروع المشترك  العملية المشتركة  

التعاقدي أن  الترتيب يحدد  التعھدات بااللتزامات
 األطراف في الترتيب

 جميع تقتسمالمشترك 
 ،والتعھدات ،االلتزامات

 والتكاليف والمصروفات
بنسبة محددة (مثال بالتناسب 

مع حصة ملكية األطراف 
بالتناسب مع  في الترتيب أو

نفذة من خالل األنشطة المُ 
بشكل  –الترتيب الذي يعود 

  .)ھاليإ –مباشر 

الترتيب التعاقدي أن الترتيب  يحدد
المشترك يكون ملزماً بديون 

  وتعھدات الترتيب.

األطراف يحدد الترتيب التعاقدي أن 
المشترك ھم ملزمون  في الترتيب

بالترتيب فقط في حدود استثماراتھم 
النسبية فيه أو في حدود التزاماتھم 

النسبية بأن يسھموا في الترتيب بأي 
 س مال غير مدفوع أو إضافي،أر

  أو بكليھما. 
التعاقدي أن  الترتيب يحدد

 األطراف في الترتيب
 المشترك ملزمون

بالمطالبات المرفوعة من 
  ثالثة. أطرافقبل 

 هينص الترتيب التعاقدي على أن
ائني الترتيب المشترك لدى دليس 
رجوع ضد أي طرف فيما في حق 

  الترتيب. التزاماتيتعلق بديون أو 
  

 

 

 

  المشروع المشترك  العملية المشتركة  

 ،والمصروفات ،اإليرادات
  الخسارة وأوالربح 

  

يحدد الترتيب التعاقدي 
اإليرادات  تخصيص

والمصروفات على أساس 
األداء النسبي لكل طرف في 

الترتيب المشترك. فعلى 
 يحددقد  ،سبيل المثال

الترتيب المشترك أن 
اإليرادات  تُخصص

والمصروفات على أساس 
كل  الطاقة التي يستخدمھا

 طرف في مصنع يتم تشغيله
والتي  ،بشكل مشترك –

 يمكن أن تختلف عن حصة
ملكيتھم في الترتيب 

 حاالتفي والمشترك. 
األطراف تتفق  أخرى، قد
الربح أو  تقتسمعلى أن 
المتعلقة بالترتيب  الخسارة

على أساس نسبة محددة مثل 
في  حصة ملكية األطراف

أن يمنع ھذا وال الترتيب. 
الترتيب عملية يكون 

 عندما يكون لدىمشتركة 
األطراف حقوق في 

تعھدات ال، وصولاأل
لتزامات، المتعلقة باال

   بالترتيب.

 يحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل
الربح أو الخسارة  منطرف 

  المتعلقة بأنشطة الترتيب.
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   ...يُتبع
 

  تقويم شروط الترتيب التعاقدي
  المشروع المشترك  العملية المشتركة  
أطراف ثالثة والتي،  إلى ضمانات تقدمبأن  –غالباً  – المشترك األطراف في الترتيب تُطالب  الضمانات

يحدد تقديم مثل ھذه  ، الترتيب. الإلى التمويلعلى سبيل المثال، تتلقى خدمة من، أو تقدم 
 يُعد أن الترتيب المشترك ،ذاتهفي حد  ،تقدمھا الضمانات، أو التعھد من قبل األطراف بأن

ة مشتركة أو عملي يُعدالسمة التي تحدد ما إذا كان الترتيب المشترك إن عملية مشتركة. 
(لبعض  األطراف تعھدات بااللتزامات المتعلقة بالترتيبعلى مشروعاً مشتركاً ھي ما إذا كان 

   ضمان). تقدمأو لم  قدمتكون األطراف قد تمنھا قد 

 ،بالترتيب المتعلقة ،لتزاماتاالب تعھدات اوعليھ ،صولاأل في حقوق األطرافلدى  أن اقديــتعال ترتيبال يحدد اــعندم         28ب
ً أطرافتُعد  إنھاف ً ظروف و حقائق الحسبان في تأخذ أن ايلزمھ وال مشتركة عملية في ا ) 33ب ـ29ب الفقرات( أخرى ا

.المشترك الترتيب تصنيف ألغراض

  تقويم الحقائق والظروف األخرى

ً  رافــاألطدى ــل أناقدي ــروط الترتيب التعــا ال تحدد شــدمنع          29ب  ،االلتزاماتعليھا تعھدات بو ول،ــصفي األ حقوقا
ً حقائق وظروف الحسبان في تأخذيجب على األطراف أن إنه ف ،بالترتيبالمتعلقة  يُعد ما إذا كان الترتيب  لتقويمأخرى  ا

 ً ً  عملية مشتركة أو مشروعا .مشتركا

 تحدد ال فقد .المنفصل كيانوال األطراف بين الفصل النظامي شكله يمنح منفصل كيان في مشترك ترتيب يُھيكل قد           30ب
 أن يمكن ذلك مع االلتزامات،ب اوتعھداتھ صولاأل في األطراف حقوق األطراف بين عليھا تفقالمُ  التعاقدية الشروط
 ھذا يكونس .مشتركة عملية أنه على الترتيب ھذا مثل يُصنف أن الحسبان في األخرى والظروف الحقائق أخذ يؤدي
ً  طرافاأل األخرى والظروف الحقائق تمنح عندما الحال ھو  المتعلقة ،االلتزاماتب تعھداتالو ،صولاأل في حقوقا

  . بالترتيب

ً األطراف  لدى أن يبينلألطراف، فإن ھذا  مخرجات لتوفير –ل رئيس ــبشك –ترتيب الأنشطة  تُصمما ــعندم         31ب ما في حقوقا
 المخرجات الُمقدمةعلى  حصولھم أطراف مثل ھذا الترتيب يضمنوالترتيب.  ألصولجميع المنافع االقتصادية  يقارب

ً  –الترتيب من قبل       .ةف ثالثاطرأإلى  المخرجاتمنع الترتيب من بيع  من خالل – غالبا

 ،جوھرھا في ،الترتيبالتي تم تحملھا من قبل  االلتزامات تُوفى ترتيب بمثل ھذا التصميم والغرض أن يكون أثر          32ب
 المصدر يھ األطراف كونت وعندما .المخرجات من مشترياتھم من خالل األطراف من ستلمةالمُ  النقدية بالتدفقات
ً  – الوحيد تعھد  األطرافيبين أن لدى  ھذا فإن الترتيب، عمليات استمرار في التي تساھم النقدية للتدفقات –تقريبا

  .بالترتيب متعلقةال لتزاماتاالب
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  تطبيقي مثال

  5 مثال

 ملكية حصة طرف كليمتلك  ))ج( المنشأة( سجلةمُ  منشأة في مشترك ترتيب قاما بھيكلة طرفين أن افترض
 التصنيع عملياتل األطراف قبل من مطلوبةخام  مواد صنعيُ  أن ھو الترتيبمن  غرضوأن ال%. 50 بنسبة فيھا

 الكمية بالمواصفات الخام المواد نتجيُ  الذي المرفق األطراف تشغل أن الترتيب ويضمن .بھم الخاصة الفردية
بشكل  – األنشطة خاللھا من تُنفذ التي) سجلةمُ  منشأة() ج( للمنشأة النظامي الشكليبين . لألطراف والنوعية

 يحدد ال .)ج( المنشأة والتزامات أصول ھي )ج( المنشأة في بھا الُمحتفظ وااللتزامات صولاأل أن – أولي
ً  األطرافلدى  أن األطراف بين يالتعاقد الترتيب  ومن. )ج( المنشأة التزاماتب تعھدات أو أصول في حقوقا

ً  يُعد الترتيب أن التعاقدي الترتيب وشروط )ج( للمنشاة النظامي الشكل يبين م،ث ً  مشروعا   . مشتركا

ً  – الحسبان في األطراف أخذت ،ذلك من وبالرغم   :لترتيبل التالية الجوانب – أيضا

 تستطيع  الو .50:50 بنسبة )ج( المنشأة قبل من الُمنتجة المخرجات جميع يايشتر أن على الطرفان اتفق
 من قبل طرفي ھذا على صادقيُ  لم ما ثالثة، أطراف إلى المخرجات من أي تبيع أن )ج( المنشأة
 تكون أن يتوقع هنإف ،نهايطلب الذي بالمنتج الطرفين تزويد ھو الترتيب غرض ألن ونظراً . الترتيب

 . ذات أھمية نسبية وغير شائعة غير ثالثة ألطراف المبيعات ھذه مثل
  ُتكاليف لتغطية ُصمم مستوى في الطرفين كال قبل من الطرفين إلى ةباعالمُ  المخرجات سعر حددي 

 ،التشغيلي النموذج ھذا أساس علىو. )ج( المنشاة قبل من تحملھا تم التي اإلدارية والمصروفات اإلنتاج
 . التعادل مستوى عند يعمل أنيُقصد به  الترتيب فإن

 
  

  :ذات صلة التالية والظروف الحقائق تُعد أعاله، الواقع نمط من

 ج( المنشأة اعتماد )ج( المنشاة قبل من الُمنتجة جميع المخرجات بشراء الطرفين تعھد يعكس( 
 تسوية يموال بأن تعھد الطرفين على وبالتالي ،النقدية التدفقات توليد في الطرفين على حصريال

 .)ج( المنشاة التزامات
 الطرفين أن تعني )ج( المنشاة قبل من الُمنتجة المخرجات جميع في حقوق لھما لطرفينا أن حقيقة 

  .فيھا حقوق ديھمال وبناًء عليه، ،)ج( المنشأة صولأل االقتصادية المنافع جميع يستخدمان

 الترتيب تصنيف حول االستنتاج تغيري. ولن ةمشترك يُعد عمليةالحقائق والظروف أن الترتيب  تلك تبينو
، بدالً من أن ثالثة أطراف إلى نصيبھم من المخرجات األطراف باع إذا الظروف ھذه في المشترك

  . يستخدموه بأنفسھم في عملية انتاج الحقة

إلى  المخرجاتعلى أن يبيع  كان الترتيب قادراً  بحيثوإذا غير األطراف شروط الترتيب التعاقدي 
ظل  يوالمخزون واالئتمان. وف ،لمخاطر الطلب )ج(المنشأة  تحملھذا سيؤدي إلى فان  ة،ف ثالثاطرأ

، سوف يتطلب مثل ھذا التغيير في الحقائق والظروف إعادة تقويم تصنيف الترتيب التصورذلك 
ً مشروع يُعدمثل ھذه الحقائق والظروف أن الترتيب  تبينسوف والمشترك.  ً مشترك ا   .ا

 كيان خالل من ترتيب يُھيكل عندما الترتيب لتصنيف المنشأة تتبعه الذي التقويم التالية التدفق خريطة تعكس                 33ب
  :منفصل
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 )22 – أ21 الفقرات( مشترك لترتيب ألطراف المالية القوائم

  مشتركة عمليات في حصص استحواذ عن المحاسبة
  
 في ھي معرفة كما ،أعماالً  المشتركة العملية نشاط فيھا شكل مشتركة عملية في حصص على المنشأة تستحوذ عندما       أ33ب

ً  حصتھا بقدر تطبق، أن عليھا فإنه يجب ،3 المالي للتقرير الدولي المعيار  عن محاسبةال مبادئ كافة ،20 للفقرة وفقا
 مع تتعارض ال التي األخرى المالي للتقرير الدولية والمعايير ،3 المالي للتقرير الدولي المعيار في األعمال تجميع

ً  المطلوبة المعلومات عن ، وأن تفصحالمعيار ھذا في اإلرشادات  تتضمن. األعمال بتجميع المتعلقة المعايير لتلك وفقا
  :ولكن ال تقتصر عليھا، ما يلي ،المعيار ھذا في اإلرشادات مع تتعارض ال التي األعمال تجميع عن محاسبةال مبادئ

  
استثناءات بشأنھا في المعيار  وردتالقابلة للتحديد بالقيمة العادلة بخالف البنود التي  وااللتزاماتاألصول  قياس      ) أ(

  .األخرى والمعايير 3الدولي للتقرير المالي 

 فيھا، الخدمات واستالم فيھا تكبدھا تم التي الفترات في مصروفاتعلى أنھا  باالستحواذ المتعلقة التكاليف إثبات     ) ب(
ً  يتم إثباتھا الملكية الدين أو أوراق إلصدار التكاليف أن استثناءمع   األدوات" 32 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

  .9 المالي للتقرير الدولي والمعيار "العرض: المالية
  
إثبات األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة من اإلثبات األولي لألصول وااللتزامات، باستثناء        ) ج(

 3إلتزامات الضريبة المؤجلة الناتجة من اإلثبات األولي للشھرة كما يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي 
  ."ضرائب الدخل" لتجميع األعمال 12سبة الدولي ومعيار المحا

  
إثبات الزيادة في العوض المحول على صافي مبالغ تاريخ االستحوذ لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد      ) د(

  .المستحوذ عليھا واإللتزامات المفترضة، إن وجدت، على أنھا الشھرة
  

 منفصل كيان خالل منھيكلمُ مشتركترتيبتصنيف

 القانوني الشكل
 المنفصل للكيان

 يمنح المنفصلللكيانالقانونيالشكلھل
ً  األطراف  والتعھدات األصول، في حقوقا

 بالترتيب المتعلقة بااللتزامات، نعم

شــروط الترتيب 
 التعاقدي

 لدى أن التعاقدي الترتيب شروط تحدد ھل
ً  األطراف  والتعھدات األصول في حقوقا

 بالترتيب؟ المتعلقة بااللتزامات، نعم

ال

ال

 وظروف حقائق
 أخرى

 :بحيث الترتيب األطراف صمم ھل
 تزويد إلى– رئيس بشكل – أنشطتهتھدف )أ(

لألطراف حقوقاً  أن(أي  بمخرجاتاألطراف 
جميع المنافع االقتصادية  مايقاربفي
 بھا في الكيان المنفصل).  المحتفظألصول ل

 األطراف على – مستمر بشكل – يعتمد)ب(
 الذي بالنشاط المتعلقة االلتزامات لتسوية
 الترتيب؟ خالل من ُينفذ

نعم

ال

 مشترك مشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عملية
 مشتركة
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النقد  التي تم تخصيص الشھرة لھا، على األقل مرة في السنة ووقتما يكون إختبار الھبود في قيمة وحدة توليد      ) ھـ(
ً لمعيار المحاسبة الدولي ط ھناك مؤشراً على إمكانية ھبو "الھبوط في قيمة األصول"  36قيمة الوحدة، وفقا

  .للشھرة المستحوذ عليھا في تجميع األعمال
  
ً أ33وب أ21 الفقرات تنطبق     ب33ب  في ھي معرفة كما القائمة األعمال كانت /إذا وفقط إذا، مشتركة عملية إنشاء على أيضا

 في المشاركة األطراف أحد بواسطة إنشائھا عند المشتركة للعملية بھا المساھمة تتم ،3 المالي للتقرير الدولي المعيار
 المشاركة األطراف كافة كانت إذا المشتركة العملية إنشاء على تنطبق ال الفقرات تلك فإن ذلك، ومع. المشتركة العملية

  .أعماال تشكل ال فقط أصول مجموعة أو بأصولفي العملية المشتركة عند إنشائھا  تساھم المشتركة العملية في

 المعيار في ھي معرفة كما ،أعماالً أنشطتھا تشكل ال مشتركة عملية في حصته المشارك في العملية المشتركة يزيد قد     ج33ب
 قياس إعادة يتم ال الحالة، ھذه في. المشتركة العملية في إضافية حصص على باالستحواذوذلك  3 المالي للتقرير الدولي
ً  بھا المحتفظ الحصة   .المشتركة بالسيطرة يحتفظ المشارك في العملية المشتركة كان إذا المشتركة العملية في سابقا

المشاركة  األطراف تكون عندما مشتركة عملية في ةحص على االستحواذ على ج33ب -أ33ب و أ21 الفقرات تنطبق ال   د  33ب
 نفس من عامة سيطرة تحت واقعة المشتركة العملية في ةحص على المنشأة المستحوذة ذلك في بما مشتركةال سيطرةفي ال

  .عرضية ليست السيطرة ھذه وأن االستحواذ وبعد قبل األطراف أو المسيطر النھائي الطرف

  )22-أ21 الفقرة( المشترك ترتيبالألطراف في ل المالية القوائم
  

  لى عملية مشتركةإ أصولأو مساھمات  مبيعات عن المحاسبة

إنھا ، فأصولمثل بيع أو مساھمة  ،مشتركةالعملية الفي معاملة مع  المشاركة في عملية مشتركة منشأةالعندما تدخل         34ب
أن يثبت  مشتركةالعملية الحينئذ، يجب على المشارك في  ،العملية المشتركةتجري المعاملة مع األطراف اآلخرين في 

   حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة. بمقدار –فقط  –مثل ھذه المعاملة  عنالمكاسب والخسائر الناتجة 
  
التي سيتم بيعھا إلى، أو  صولللتحقق لألعندما توفر مثل ھذه المعامالت دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة           35ب

 بالكامل –تلك الخسائر  يجب أن تُثبتإنه ف صول،تلك األفي قيمة أو خسارة ھبوط  ،المساھمة بھا في، العملية المشتركة
مشتركة.العملية المن قبل المشارك في  –

  من عملية مشتركة أصولالمحاسبة عن مشتريات 

، فال يجوز للمنشأة أصولمثل شراء  ،مشتركةالعملية الفي معاملة مع  المشاركة في عملية مشتركة منشأةالعندما تدخل            36ب
 إلى طرف ثالث. صولالمكاسب والخسائر حتى تعيد بيع تلك األ نصيبھا منأن تُثبت 

أو  ،ھاؤالتي سيتم شرا صولقق لألعندما توفر مثل ھذه المعامالت دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة للتح         37ب
 .تلك الخسائر أن يثبت نصيبه من يجب على المشارك في عملية مشتركةإنه ف صول،تلك األفي قيمة خسارة ھبوط 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقرأ أن يجب 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار التعديالت ھذه في اإلشارة فإن ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار بعد تطبق لم ولكنھا التعديالت ھذه المنشأة طبقت إذا 1

  ".والقياس اإلثبات: المالية األدوات" 39 الدولي المحاسبة معيار إلى إشارة أنھا على
  



  11 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

  
  

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  16   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

 

  الملحق ج
 المالي الدولية األخرى للتقريروالتحول وسحب المعايير ،تاريخ السريان

 .المالي للتقرير الدولي المعيار من األخرى لألجزاء كما نفسھا الصالحية وله المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد

  

 تاريخ السريان

. بعده أو 2013 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبق أن المنشأة على يجب           1ج
 الحقيقة تلك عن تفصح أن عليھا يجب فإنه أبكر، تاريخ في المعيار ھذا المنشأة تطبق وعندما. األبكر بالتطبيق ويُسمح
 المنشآت في الحصص عن اإلفصاح" 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،10 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق وأن

 في )2011 في الُمعدل( 28 الدولي المحاسبة ومعيار) 2011 في الُمعدل( 27 الدولي المحاسبة ومعيار ،"األخرى
.نفسه الوقت

 "التحول إرشادات: األخرى المنشآت في الحصص عن واإلفصاح المشتركة والترتيبات الموحدة المالية القوائم" لعدّ        أ 1ج
 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،11 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،10 المالي للتقرير الدولي المعيار على التعديالت(

. ب12ج ـ أ12وج ب،1ج الفقرات وأضاف ،12وج ،10جـ 7وج ،5ج ـ2ج الفقـرات ،2012 يونيو في الُمصـدر ،)12
 المنشأة تطبق عندما. بعده أو 2013 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات التعديالت ھذه تطبق أن المنشأة على يجب

  .األبكر الفترة لتلك التعديالت تلك تطبق أن عليھا يجب فإنه أبكر، فترة على 11 المالي للتقرير الدولي المعيار
  
) 11عّدل "المحاسبة عن االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي         أأ 1ج

أ والعناوين المتعلقة 14د و ج33ب -أ33أ، ب21وأضاف الفقرات  33العنوان بعد الفقرة ب 2014في مايو  المصدر
أو بعده. يسمح  2016يناير  1بھا. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثير مستقبلي في الفترات التي تبدأ في 

  .الحقيقة تلك عن أن تفصحيجب عليھا إنه أبكر، فيخ في تارمنشأة ھذا المعيار ال بالتطبيق المبكر. وعندما تطبق
  

التحــول

 التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8 الدولي المحاسبة معيار من 28 الفقرة متطلبات من الرغم على          ب1ج
 المعلومات تعرض أن فقط المنشأة يلزم مرة، ألول المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا تطبيق عند ،"واألخطاء المحاسبية

 السنوية للفترة مباشرة السابقة السنوية للفترة 8 الدولي المحاسبة معيار من) و( 28 الفقرة بموجب المطلوبة الكمية
ً  – المنشأة تعرض أن يمكن). مباشرة السابقة الفترة( 11 المالي للتقرير الدولي المعيار فيھا يُطبق التي األولى  – أيضا
  .بذلك بفعل مطالبة ليست ولكنھا سابقة، مقارنة لفترات أو الحالية للفترة المعلومات ھذه

 الملكية حقوق طريقة إلى التناسبي التوحيد طريقة من التحول ـ المشتركة المشروعات

 في استثمارھا تثبت أن المنشأة على يجبفإنه  ،الملكية حقوق طريقة إلى التناسبي التوحيد طريقة من التحول عند           2ج
 مجموع أنه على األولي االستثمار ذلك يقاس أن ويجب. مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في ھو كما المشترك المشروع
ً  – المنشأة وحدتھا التي وااللتزامات صوللأل الدفترية المبالغ ً  – سابقا . االستحواذ عن ناشئة شھرة أي ذلك في بما ،تناسبيا
ً  – الشھرة ارتبطت وإذا  المنشأة على يجبإنه ف النقد، توليد وحدات من مجموعةب أو ،النقد لتوليد أكبر بوحدة – سابقا
 مجموعة أو ووحدة المشترك للمشروع النسبية الدفترية المبالغ أساس على المشترك للمشروع الشھرة تخصص أن

.الشھرة بھا ارتبطت التي النقد توليد وحدات
   
. األولي ثباتاإل عند الستثمارل المفترضة ةــتكلفال أنه على 2ج للفقرة وفقا حددالمُ  لالستثمار احيــاالفتت الرصيد دــيُع             3ج

 الرصيد على) 2011 في عدل(المُ  28 الدولي المحاسبة معيار من 43ـ40 الفقرات تطبق أن المنشأة على ويجب
 أنھا على ھبوط خسارة أي تُثبت أن عليھا ويجب ھبطت، قد االستثمار قيمة تكان إذا ما تقويمعند  لالستثمار تاحيفتاال

 15 الفقرتين في الوارد األولي ثباتاإل من ستثناءاال ينطبق ال .مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في المبقاة لألرباح تعديل
 عن ناتج مشترك مشروع في اً استثمار المنشأة تُثبت عندما ،"الدخل ضرائب"12 الدولي المحاسبة معيار من 24و

ً  – وحدت التي المشتركة للمشروعات التحول متطلبات تطبيق   . تناسبياً  – سابقا

ً  –الُموحدة  وااللتزامات صولاأل جميع تجميع عندما يؤدي               4ج ً  – سابقا  على يجبإنه ف ،سالب أصول صافي لىإ، تناسبيا
كان األمر  وإذا، لباالس صولاأل صافيب يتعلق فيما ضمنية أو ةنظامي التزامات عليھا تكان إذا ما تُقوم أن المنشأة
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  "مباشرةً  – السابقة الفترة" إلى اإلشارات

 – أيضا – المنشأة رضــتع قد ،12ج ـ2ج الفقرات في" مباشرةً  – السابقة الفتـرة" لىإ اراتـــشاإل من الرغم ىـــعل          أ12ج
 معلومات منشأةال عرضت إذا. ذلك فعلب مطالبة ليست ولكنھا معروضة، أبكر فترات ألي معدلة مقارنة معلومات
 الفقرات في" مباشرةً  – السابقة الفترة" إلى اإلشارات جميع تُقرأ أن يجبإنه ف ،معروضة أبكر فترات ألي معدلة مقارنة

 ".معروضة معدلة مقارنة فترة أبكر" أنھا على 12ج ـ 2ج

 –بشكل واضح  – تحدد أن عليھا يجبإنه ف أبكر، فترات ألي معدلة غير مقارنة معلومات منشأةال عندما تعرض        ب12ج
.األساس ذلك وتوضح مختلف، أساس على أنھا أُعدت وتبين تُعدل، لم التي المعلومات

 المنشأة تُثبت عندما 12 الدولي المحاسبة معيار من 24و 15 الفقرتين في الوارد األولي ثباتاإل من ستثناءاال ينطبق ال          13ج
 متطلبات تطبيق الناتجة عن المنفصلة المالية قوائمھا في مشتركة عملية في بحصتھا المتعلقة وااللتزامات صولاأل

 . 12ج الفقرة في اليھا شارالمُ  المشتركة للعمليات التحول

  9 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى اإلشارات

 هفإن ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار – بعد – تطبق لم ولكنھا المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا منشأةال عندما تطبق           14ج
 :المالية األدوات" 39 الدولي المحاسبة لمعيار إشارة أنھا على 9 المالي للتقرير المعيار إلى إشارة أي تُقرأ أن يجب

".والقياس اإلثبات

  المحاسبة عن االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة
  

) 11 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت( "المشتركة العمليات في حصص على االستحواذ عن المحاسبة" عّدل        أ41ج
 المتعلقة والعناوين أأ1 ج و د33ب -أ33ب أ،21 الفقرات وأضاف 33ب الفقرة بعد العنوان 2014 مايو في المصدرد

 ال التي المشتركة العمليات في حصص على لالستحواذ بأثر مستقبلي التعديالت تلك أن تطبق المنشأة على يجب. بھا
 لأو بداية من تحدث التي االستحواذات لتلك 3 المالي للتقرير الدولي المعيار في ھي معرفة كما أعماال أنشطتھا تشكل
 المشتركة العمليات في حصص على لالستحواذ المثبتة المبالغ فإن لذلك ونتيجة. فيھا التعديالت ھذه تطبيق تم فترة

   .تعديلھا يجوز ال السابقة الفترات في التي حدثت

  
  

 للتقرير المالي األخرى الدولية المعايير سحب

 
  : التالية المالي للتقرير الدولية المعايير محل المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا يحل 15ج

 "المشتركة المشروعات في الحصص" 31 الدولي المحاسبة معيار  )أ(
  

 منالمساھمات غير النقدية  –الخاضعة لسيطرة مشتركة  المنشآت" 13السابقة  الدولية التفسير لجنة تفسير  )ب(
".المشتركالمشروع  في المشاركينقبل 
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 أو نظامي التزام عليھا ليس أنهإلى  المنشأة وعندما تخلص يجب على المنشأة أن تُثبت االلتزام المقابل.إنه كذلك، ف
 األرباح تعدل أن عليھا يجب ولكن المقابل االلتزام تُثبت أن لھا يجوز فال ،السالب األصول بصافي يتعلق فيما ضمني
 نصيبھا مع – جنب إلى جنباً  – الحقيقة ھذه عن تفصح أن المنشأة على ويجب. مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في المبقاة

 طُبقيُ  الذي التاريخ وفي – مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في كما المشتركة مشروعاتھا خسائر من ثبتالمُ  غير المتراكم
 .مرة ألول المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا فيه

كما  االستثمار واحد لرصيد مستقل بند في ُجمعت التي وااللتزامات صولاأل تفصيل عن تفصح أن المنشأة على يجب              5ج
 عليھا تطبق التي المشتركة المشروعات لجميع مجعة بطريقة اإلفصاح يُعد أن ويجب. مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في

 .6ج ـ2ج الفقرات في إليھا شارالمُ  التحول متطلبات المنشأة

 حقوق طريقة باستخدام المشترك المشروع في استثمارھا عن تحاسب أن المنشأة على بــيج األولي، ثباتاإل دــبع            6ج
ً  الملكية  )2011 في عدلالمُ ( 28 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

 وااللتزامات صولاأل عن المحاسبة إلى الملكية حقوق طريقة من التحول ـ المشتركة العمليات

 ،مشتركة عملية في تھابحص يتعلق فيما وااللتزامات صولاأل عن المحاسبة إلى الملكية حقوق طريقة من التحول عند            7ج
 عنه تمت المحاسبة الذي االستثمار ثباتإ أن تلغي ،مباشرةً  – السابقة السنوية الفترة بداية في ،المنشأة على يجبفإنه 

–  ً  وفقا الترتيب في المنشأة استثمار صافي من جزءً  شكلت أخرى بنود وأي الملكية حقوق طريقة باستخدام – سابقا
 يتعلق فيما والتزام أصل كل من نصيبھا تُثبتأن و) 2011 في عدلالمُ ( 28 الدولي المحاسبة معيار من 38 للفقرة

  .لالستثمار الدفتري المبلغ من جزءً  شكلت تكون قد شھرة أي ذلك في بما ،المشتركة العملية يف بحصتھا

 التزاماتھاو حقوقھا ساسأ على مشتركةال عمليةالب المتعلقة وااللتزامات صولاأل في حصتھا أن تحدد المنشأة على يجب            8ج
 عن فصلھا من خالل وااللتزامات صوللأل األولية الدفترية المبالغ المنشأة وتقيس. التعاقدي للترتيب وفقا محددة بنسبة
 عند المنشأة قبل من ستخدمةالمُ  المعلومات أساس على – مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في لالستثمار الدفتري المبلغ
 .الملكية حقوق طريقة تطبيق

ً  – عنه الذي تمت المحاسبة االستثمار عن ناشئ فرق أيفيما يتعلق ب            9ج  بنود أي مع الملكية حقوق طريقة باستخدام – سابقا
 في المعدل( 28 الدولي المحاسبة معيار من 38 للفقرة وفقا الترتيب في المنشأة استثمار صافي من جزءً  شكلت أخرى
  :أن يجبُمثبتة، فإنه ، شھرة أي ذلك في بما ،المثبتة وااللتزامات صولاأل مبلغ وصافي ،)2011

 السابقة الفترة بداية في بقاةالمُ  األرباح مقابل متبقي فرق أي تعديل مع باالستثمار تتعلق شھرة أي مقابل يُخصم  )أ(
 االستثمار من أكبر، شھرة أي ذلك في بما ،المثبت وااللتزامات صولاأل مبلغ صافي عندما يكون ،مباشرةً  –
 .ثباتهإ ىالملغ) المنشأة استثمار صافي من جزءً  شكلت خرىأ بنود وأي(

 وااللتزامات صولاأل مبلغ صافي عندما يكون ،مباشرة – السابقة الفترة بداية في المبقاة األرباح مقابل عدليُ    )ب(
) المنشأة استثمار صافي من جزءً  تشكل أخرى بنود وأي( االستثمار من أقل ،شھرة أي ذلك في بما ،المثبت
 .ثباتهإ ىالملغ

 االستثمار بين مطابقة تقدم أن والخصوم صولاأل عن المحاسبة إلى الملكية حقوق طريقة من تتحول منشأة أي على يجب          10ج
 السابقة الفترة بداية في ،المبقاة األرباحمقابل  متبقي فرق أيتعديل  مع المثبتة، وااللتزامات صولواأل ،ثباتهإ ىالملغ

.مباشرةً  –

 المنشأة تُثبت عندما 12 الدولي المحاسبة معيار من 24و 15 الفقرتين في الوارد األولي ثباتاإلمن  ستثناءاال ينطبق ال          11ج
 مشتركة. عملية في بحصتھا المتعلقة وااللتزامات صولاأل

  للمنشأة المنفصلة المالية القوائم في التحول مقتضيات
  
ً  ،كانت التي المنشأة على يجب            12ج ً  – تحاسب ،27 الدولي المحاسبة معيار من 10 للفقرة وفقا  في حصتھا عن – سابقا

ً  أو بالتكلفة استثمار أنھا على المنفصلة المالية قوائمھا في مشتركة عملية   : أن 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 حددةالمُ  بالمبالغ المشتركة العملية في بحصتھا يتعلق فيما وااللتزامات صولاأل وتُثبت االستثمار ثباتإ تُلغي  )أ(
 ً   .9ج ـ7ج للفقرات وفقا

 األرباح في متبقي فرق أي تعديل مع وااللتزامات الُمثبتة صولواأل ،ثباتهإ ىالملغ االستثمار بين مطابقة تقدم   )ب(
.مباشرةً  – السابقة الفترة بداية في، المبقاة
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  دفــالھ

أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بالمنشأة  ُمطالبةھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو  1
 قوائمھا المالية من تقويم:

  ؛والمخاطر المرتبطة بھا ،في المنشآت األخرى ھاحصصطبيعة   )أ(

 وتدفقاتھا النقدية. المالي وأدائھاآثار تلك الحصص على مركزھا المالي   )ب(
  

  دفــتحقيق الھ

 أن تفصح عن: المنشأةيجب على  ،1الفقرة لتحقيق الھدف الوارد في  2

 تحديد: عندواالفتراضات المھمة التي استخدمتھا  االجتھادات  )أ(

 ؛ آخر ترتيبطبيعة حصتھا في منشأة أو  )1( 

 ؛ )9–7لھا حصة فيه (الفقرات  الذي المشتركنوع الترتيب  )2( 

 و ؛(أ))9منطبقا (الفقرة  عندما يكون منشأة استثمارية،أنھا تستوفي تعريف  )3( 

 حصصھا في:  حولمعلومات   )ب(

 ؛ )19–10(الفقرات  المنشآت التابعة )1( 

 ؛ )23–20(الفقرات  المشتركة والمنشآت الزميلةالترتيبات   )2( 

(الفقرات  )ُموحدةالغير  ُمھيكلة(المنشآت ال المنشأةالتي ال تخضع للسيطرة من قبل  المنشآت الُمھيكلة )3( 
24–31.( 

 بموجبالمطلوبة  اإلفصاحات المالي، معالمطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير  اإلفصاحاتال تحقق  عندما 3
 أيأن تفصح عن  المنشأةيجب على إنه ف، 1الفقرة في  الھدف الوارد ،للتقرير المالي الدولية األخرى المعايير

 .ذلك الھدفضرورية لتحقيق تكون معلومات إضافية 

ھدف اإلفصاح ومقدار التركيز المطلوب  الالزم لتحقيقتأخذ في الحسبان مستوى التفصيل  أن المنشأةيجب على  4
 تفصيل اإلفصاحات بحيث الأو ويجب عليھا تجميع  المالي.المعيار الدولي للتقرير  في ھذاوضعه على كل متطلب 

بتجميع بنود لھا خصائص مختلفة  غير المھمة أوالمفيدة إما بتضمين قدر كبير من التفاصيل  تُحجب المعلومات
 ). 6ب–2الفقرات ب انظر(

  
  النطاق

 

 التي لھا حصة في أي مما يلي: المنشأةيجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل  5

 تابعةمنشآت   )أ(

 ترتيبات مشتركة (أي عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة)  )ب(

 منشآت زميلة      (ج) 

 .ُموحدةغير  ُمھيكلةمنشآت        (د) 

 ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على: 6

 خطط المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف أو خطط منفعة الموظف طويلة األجل األخرى التي ينطبق عليھا  )أ(
 ".منافع الموظف" 19 معيار المحاسبة الدولي

. "القوائم المالية المنفصلة" 27 القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي  )ب(
 وبالرغم من ذلك:

منشأة حصص في منشآت ُمھيكلة غير ُموحدة وتعد قوائم مالية منفصلة على ال لدى يكون عندما     ) 1(
 31–24المتطلبات الواردة في الفقرات  تطبق أنيجب عليھا  إنهف الوحيدة، الماليةقوائمھا  أنھا

  عند إعداد تلك القوائم المالية المنفصلة.
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التابعة بالقيمة العادلة  منشآتھاالمالية التي يتم فيھا قياس كافة  القوائمتعد  التياالستثمارية  المنشأة      ) 2(
ً للفقرة  ةالخسار أو الربحمن خالل   ليھاع يجب 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  31وفقا

ً عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت االستثمارية المطلوبة   .المعيار لھذا وفقا

من قبل منشأة تشارك في، ولكن ليس لھا سيطرة مشتركة على، ترتيب مشترك ما لم  الُمحتفظ بھاالحصة        )(ج
 تكون حصة في منشأة ُمھيكلة. أنينتج عن تلك الحصة تأثير مھم على الترتيب أو 

وبالرغم ". األدوات المالية" 9حصة في منشأة أخرى تتم المحاسبة عنھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي       (د) 
  ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي: تطبق أن المنشأةيجب على  من ذلك،

وفقا لمعيار  تُقاس،الحصة ھي حصة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك  تلك عندما تكون )1( 
بالقيمة العادلة  "،االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" 28المحاسبة الدولي 

 أو ؛الربح أو الخسارة خالل من

  الحصة ھي حصة في منشأة ُمھيكلة غير ُموحدة.تلك عندما تكون  )2( 

  

 المھمة واالفتراضات االجتھادات

  
(والتغيرات على  وضعتھاواالفتراضات المھمة التي  االجتھادات حولالمنشأة أن تفصح عن المعلومات على يجب  7

 تحديد: عندواالفتراضات)  االجتھاداتتلك 

من المعيار  6و 5 تينفي الفقر ُوضحتأنھا تسيطر على منشأة أخرى، أي أعمال مستثمر فيھا كما   )أ(
 "؛ القوائم المالية الُموحدة" 10 الدولي للتقرير المالي

 ؛ تأثير مھم على منشأة أخرىلھا سيطرة مشتركة على الترتيب أو أن لھا   )ب(

الترتيب من  ةندما يكون قد تمت ھيكلنوع ترتيب مشترك (أي عملية مشتركة أو مشروع مشترك) ع  )ج(
خالل كيان منفصل.

عندما تكون  المنشأة تضعھاتلك التي  7عنھا وفقا للفقرة  التي يُفصحواالفتراضات المھمة  االجتھاداتتتضمن  8
أو سيطرة مشتركة أو  سيطرة،كانت لھا  إذا حول مااالستنتاج  تؤدي إلى تغير فيالتغيرات في الحقائق والظروف 

 خالل فترة التقرير.مھم تأثير 
 

واالفتراضات المھمة الموضوعة  االجتھاداتأن تفصح، على سبيل المثال، عن  المنشأة، يجب على 7لاللتزام بالفقرة  9
 تحديد أنھا:عند 

 األخرى. المنشأةأكثر من نصف حقوق التصويت في ب رغم أنھا تحتفظ على منشأة أخرىال تسيطر   )أ(

 األخرى.  المنشأةمن نصف حقوق التصويت في  أقلب تحتفظ أنھا رغمتسيطر على منشأة أخرى   )ب(

 .)10المعيار الدولي للتقرير المالي من 72ب –58ب الفقرات انظر( أو أصيالً  وكيالً تُعد    )ج(

 خرى.األ المنشأة% أو أكثر من حقوق التصويت في  20 بـ تحتفظ أنھا رغمليس لھا تأثير مھم   )د(

 خرى.األ المنشأة% من حقوق التصويت في  20أقل من ب تحتفظ أنھا رغممھم  لھا تأثير(ھـ)        

  االستثمارية المنشأةوضعية 

يجب  إنهف ،10 المعيار الدولي للتقرير الماليمن  27منشأة استثمارية وفقا للفقرة  تُعدم أنھا األمنشأة العندما تحدد        أ  9
استخدمتھا عند  التي المھمة واالفتراضات االجتھادات حولعلى المنشأة االستثمارية أن تفصح عن معلومات 

 النموذجيةأو أكثر من الخصائص  واحدةاالستثمارية  المنشأة دىلم يكن ل وإذا. استثمارية منشأة تُعد أنھاتحديد 
يجب عليھا أن تفصح عن  إنهف ،)10ر المالي الدولي التقري معيار من 28للمنشأة االستثمارية (انظر الفقرة 

 .استثمارية منشأة تُعد –مع ذلك  –أسبابھا الستنتاج أنھا 

يجب عليھا أن تفصح عن التغيير في وضعية فإنه منشأة استثمارية،  ،منشأة، أو تتوقف عن كونھاالعندما تصبح        ب 9
التي تصبح منشأة استثمارية أن تفصح  المنشأةاالستثمارية وأسباب التغيير. باإلضافة إلى ذلك، يجب على  المنشأة

  ذلك:بما في  ،التغيير في الوضعية على القوائم المالية للفترة المعروضة أثرعن 

 ا؛ توحيدھتوقف يالتي  للمنشآت التابعةكما في تاريخ تغيير الوضعية،  العادلة،القيمة  إجمالي  )أ(

الدولي للتقرير المالي  المعيار من 101ب وفقا للفقرةوجدت، محسوبة  إن ،ارةالخسالمكسب أو  إجمالي  )ب(
 ؛ 10
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بشكل  –عرض لم تُ  إذا(البنود) المستقلة ضمن الربح أو الخسارة المثبت فيھا المكسب أو الخسارة ( البند    (ج) 
   ).منفصل

  
  المنشآت التابعةالحصص في 

 

 عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية الُموحدة من: أن تفصحيجب على المنشأة  10

 فھم:  )أ(

 و ؛المجموعة تركيبة )1( 

غير المسيطرة في أنشطة المجموعة وتدفقاتھا النقدية (الفقرة  الحصصالحصة التي تملكھا  )2( 
  ؛)12

 :تقويم   )ب(

، تستخدمھا أنأصول المجموعة أو  إلى تصل أنطبيعة ومدى القيود المھمة على قدرتھا على  )1( 
  ؛)13أن تسوي التزاماتھا (الفقرة  علىو

تغيرات فيھا (الفقرات ال، والُموحدةُمھيكلة المنشآت الطبيعة المخاطر المرتبطة بحصصھا في  )2( 
  ؛)17–14

السيطرة (الفقرة  انفي منشأة تابعة والتي ال ينتج عنھا فقد ملكيتھا ةحص فيتغيرات التبعات  )3( 
 و ؛)18

 ). 19تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خالل فترة التقرير (الفقرة  )4( 

لفترة في تاريخ أو  ھي كما ،ُموحدةالمالية ال إعداد القوائمستخدمة في مُ وال ،منشأة تابعةلعندما تكون القوائم المالية  11
 المعيار الدولي للتقرير المالي من 93وب 92الفقرات ب انظر( ُموحدةالمالية ال لقوائمعن تاريخ أو فترة ا تختلف

 أن تفصح عن: المنشأةيجب على إنه ) ف10

  ؛التابعة المنشأةللقوائم المالية لتلك  فترة التقريرتاريخ نھاية   )أ(

 سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة.  )ب(

  أنشطة المجموعة وتدفقاتھا النقدية المسيطرة فيغير  تملكھا الحصصالحصة التي 

 للمنشأة – نسبيةأھمية  ذات – مسيطرةحصص غير  بھالكل من منشآتھا التابعة التي  ،تفصح أن المنشأةيجب على  12
 :، عنمعدة التقرير

 .التابعة المنشأةاسم   )أ(

 إذا كان مختلفا عن المقر الرئيس لألعمال). التأسيسالتابعة (وبلد  المنشأةالمقر الرئيس ألعمال   )ب(

 مسيطرة.الحصص غير القبل  من الُمحتفظ بھانسبة حصص الملكية       (ج)

عن نسبة حصص  تختلف كانت إذامسيطرة، الحصص غير المن قبل  الُمحتفظ بھانسبة حقوق التصويت       (د) 
  . الُمحتفظ بھاالملكية 

 التقرير.التابعة خالل فترة  المنشأة المسيطرة فيخصصة للحصص غير الربح أو الخسارة المُ     (ھـ) 

 .التقرير نھاية فترةالتابعة في  المنشأةالحصص غير المسيطرة المتراكمة في       (و) 

 ).10الفقرة ب  انظرالتابعة ( المنشأة حول ُمختصرةمعلومات مالية       (ز) 

   القيود المھمةطبيعة ومدى 

 أن تفصح عن: المنشأةيجب على  13

أصول  إلىعلى قدرتھا على أن تصل  التنظيمية)، والتعاقدية، والتشريعية(مثالً القيود  القيود المھمة  )أ(
 مثل: ،تسوي التزاماتھاعلى أن و ھا،تستخدمأن المجموعة أو 

م أو منشآتھا التابعة على تحويل نقد أو أصول أخرى إلى (أو من) األمنشأة التلك التي تقيد قدرة  )1( 
 ضمن المجموعة. منشآت أخرى
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الرأسمالية األخرى  األرباح والتوزيعاتوزيعات ت تقيدتطلبات األخرى التي قد الضمانات أو المُ  )2( 
سدد، إلى (أو من) المنشآت األخرى ضمن تُ  قدم أوتُ دفع، أو القروض والسلف التي التي تُ 

 المجموعة.

قدرة  – جوھري بشكل – الطبيعة والمدى الذي يمكن لحقوق حماية الحصص غير المسيطرة أن تقيد  )ب(
عندما  (مثالً  تسوي التزاماتھاعلى أن و ھا،تستخدمأن أصول المجموعة أو  إلىعلى أن تصل  المنشأة
التزامات منشأة تابعة قبل تسوية االلتزامات الخاصة بھا، أو يكون  بأن تسويم ملزمة األمنشأة التكون 

 المنشأةاألصول أو لتسوي التزامات  إلىالحصص غير المسيطرة مطلوبا إما لتصل من قِبل تصديق ال
  .عةالتاب

 لألصول وااللتزامات التي تنطبق عليھا تلك القيود.ُموحدةالمالية ال الدفترية في القوائمالمبالغ         (ج) 

   ُموحدة ُمھيكلةمنشآت منشأة في الطبيعة المخاطر المرتبطة بحصص 
  

 منشآتھامن أو األم  المنشأةأن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية والتي يمكن أن تتطلب من  المنشأةيجب على  14
ً تقدم دعم التابعة أن ً مالي ا  المنشأةتعرض الظروف التي يمكن أن  وأبما في ذلك األحداث  ،ُموحدة ُمھيكلةلمنشأة  ا

أصول  بشراء بالتزاماتالتصنيف االئتماني المرتبطة  ضوابط وألخسارة (مثالً ترتيبات السيولة  معدة التقرير
 تقديم دعم مالي). أو ُمھيكلةال المنشأة

دون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن وخالل فترة التقرير،  ،التابعة من منشآتھام أو أي األمنشأة ال عندما تقدم 15
ً  تفعل ذلك، ) ُمھيكلةالالمنشأة من قبل  صدرة(مثالً شراء أصول أو أدوات مُ  ُموحدة ُمھيكلةأو غيره لمنشأة  دعماً ماليا

 عن: أن تفصح المنشأةيجب على إنه ف

 المنشأة التابعة أو منشآتھااألم  المنشأةساعدت فيھا  التيقدم، بما في ذلك الحاالت نوع ومبلغ الدعم المُ   )أ(
 ؛ في الحصول على دعم مالي ُمھيكلةال

 أسباب تقديم الدعم.  )ب(

يھا التزام تعاقدي بأن تفعل التابعة خالل فترة التقرير، دون أن يكون عل من منشآتھااألم أو أيا  المنشأةإذا قدمت  16
ً  ذلك، ً ماليا ً  – ُموحدةغير  ُمھيكلةأو غيره لمنشأة  دعما على  المنشأةتقديم الدعم أن تسيطر قد نتج عن و – سابقا

 .القرار أن تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التوصل إلى ذلك المنشأةيجب على إنه ف ،ُمھيكلةال المنشأة

بما في ذلك النوايا  ،ُموحدة ُمھيكلة أن تفصح عن أي نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة المنشأةيجب على  17
 في الحصول على دعم مالي. ُمھيكلةال المنشأةلمساعدة 
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 انم في منشأة تابعة والتي ال ينتج عنھا فقداألمنشأة التبعات التغيرات في حصة ملكية 
  السيطرة

األم ألية  المنشأةمالك إلى أن تعرض جدوال يُظھر اآلثار على حقوق الملكية التي تعود  المنشأةيجب على  18
 .فقدان السيطرةعنھا تابعة والتي ال ينتج  في منشأةتغيرات في حصص ملكيتھا 

  على منشأة تابعة خالل فترة التقرير فقدان السيطرةتبعات 

من المعيار الدولي  25 وفقا للفقرةحسوبة وجدت، مُ  إنأن تفصح عن المكسب أو الخسارة،  المنشأةيجب على  19
 ، و:10للتقرير المالي 

التابعة  المنشأةفي  ُمحتفظ بهإلى قياس أي استثمار  يعودالجزء من ذلك المكسب أو الخسارة الذي   )أ(
 . السيطرة الذي فقدت فيهالسابقة بقيمته العادلة في التاريخ 

 –لم تعرض  إذافيه المكسب أو الخسارة ( الذي يُثبتخسارة (البنود) المستقل ضمن الربح أو ال البند  )ب(
 ).بشكل منفصل

  
  المنشآت االستثمارية)( ُموحدةالحصص في منشآت تابعة غير 

االستثناء من  بأن تطبق ،10 وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ،طالبةاالستثمارية التي تكون مُ  المنشأةيجب على          أ 19
الربح أو الخسارة، أن  من خاللالتابعة بالقيمة العادلة  المنشأةفي  ھاعن استثمار أن تحاسبالتوحيد وبدالً من ذلك 
 تفصح عن تلك الحقيقة.

  االستثمارية أن تفصح عن: المنشأةعلى  ، يجبُموحدةغير  منشأة تابعةلكل        ب 19

 ؛ التابعة المنشأةاسم   )أ(

 ؛ كان مختلفا عن المقر الرئيس لألعمال) إذا التأسيسالتابعة (وبلد  المنشأةالرئيس ألعمال  المقر  )ب(

حقوق التصويت  نسبةمختلفة، كانت  إذاو ،االستثمارية المنشأةمن قبل  الُمحتفظ بھانسبة حصة الملكية   )ج(
 .الُمحتفظ بھا

أيضاً  – ن تقدمأاألم  المنشأة يجب علىإنه األم لمنشأة استثمارية أخرى، ف المنشأةستثمارية ھي االمنشأة ال عندما تكون         ج19
 منشأتھا االستثماريةمن قبل  التي تخضع للسيطرة ج) عن االستثمارات(–ب(أ)19 البنود اإلفصاحات الواردة في –

لمالية للمنشأة التابعة (أو القوائم المالية للمنشأة األم القوائم ا تضمين من خاللالتابعة. ويمكن أن يُقدم اإلفصاح 
 . أعالهالمعلومات  تتضمنالمنشآت التابعة) التي 

  االستثمارية أن تفصح عن: المنشأةيجب على           د19

أو ترتيبات تعاقدية)  تنظيمية تأو متطلباترتيبات اقتراض،  عنطبيعة ومدى أي قيود مھمة (مثالً ناتجة   )أ(
االستثمارية في شكل توزيعات أرباح  المنشأةأموال إلى  تحويلعلى  ُموحدةعلى قدرة منشأة تابعة غير 

 ؛ االستثمارية المنشأةمن قبل  ُموحدةالتابعة غير ال مقدمة للمنشأةقروض أو سلف  تسديدنقدية أو 

 االرتباطات أوفي ذلك  بما ُموحدة،ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير  أي  )ب(
 التابعة في الحصول على الدعم المالي. المنشأةنوايا لمساعدة ال

 
أن تعاقدي ب عليھا التزامدون أن يكون  التقرير،خالل فترة  التابعة من منشآتھاستثمارية أو أي االمنشأة ال قدمتإذا          ھـ 19

ً فعل ت صدرة من أو أدوات مُ  ،التابعة المنشأة(مثالً شراء أصول  ُموحدةغيره لمنشأة تابعة غير  مالياً أو ذلك، دعما
 :تفصح عنأن  المنشأةيجب على إنه ف ،التابعة في الحصول على الدعم المالي) المنشأةمساعدة قبلھا، أو 

 ُموحدة؛ تابعة غير  لكل منشأةقدم نوع ومبلغ الدعم المُ   )أ(

 أسباب تقديم الدعم.   )ب(

منشآتھا من أو  المنشأةاالستثمارية أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلب من  المنشأةيجب على           و19
بما في ذلك األحداث أو  ،ُمھيكلةو، ومسيطر عليھا، ُموحدة ماليا لمنشأة غيرأن تقدم دعما  ُموحدةالتابعة غير ال

التصنيف االئتماني  ضوابطة والتقرير لخسارة (مثالً ترتيبات السيول معدة المنشأةتعرض الظروف التي قد 
 تقديم دعم مالي). ب أو ُمھيكلةال المنشأةأصول  بشراء بالتزاماتالمرتبطة 

خالل فترة التقرير، دون أن يكون عليھا التزام  ُموحدةمنشآتھا التابعة غير ال ستثمارية أو أي مناالمنشأة الإذا قدمت         ز 19
ً  تعاقدي بأن تفعل ذلك، وإذا االستثمارية،  المنشأة، لم تسيطر عليھا ُمھيكلة ،ُموحدةأو غيره لمنشأة غير  دعماً ماليا
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االستثمارية أن  المنشأةيجب على إنه ، فُمھيكلةال المنشأةعلى  االستثمارية المنشأةتقديم الدعم أن تسيطر نتج عن 
 القرار بتقديم ذلك الدعم. إلىتفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التوصل 

  
  مشتركة ومنشآت زميلة في ترتيباتالحصص 

 تقويم:تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من  أن المنشأةيجب على  20

، بما في ذلك طبيعة المشتركة والمنشآت الزميلة في الترتيباتطبيعة ومدى واآلثار المالية لحصصھا   )أ(
 على الترتيباتوآثار عالقتھا التعاقدية مع مستثمرين آخرين لھم سيطرة مشتركة، أو تأثير مھم، 

 ؛ و)22و 21المشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرات 

  ھا، والتغيرات فيوالمنشآت الزميلةالمشتركة  المشروعاتالمخاطر المرتبطة بحصصھا في  طبيعة  )ب(
 .)23(الفقرة 

 ھاوآثار اھا، ومدالمشتركة والمنشآت الزميلة في الترتيبات المنشأةطبيعة حصص 
  المالية

 عن:تفصح  أن المنشأةيجب على             21

 :معدة التقرير للمنشأة – نسبية أھميةذات  – ومنشأة زميلةمشترك  ترتيبلكل      (أ) 

 الزميلة. المنشأةالمشترك أو  اسم الترتيب )1( 

على سبيل المثال،  ،من خاللالزميلة ( المنشأةالمشترك أو  مع الترتيب المنشأةطبيعة عالقة  )2( 
 استراتيجيةالزميلة وما إذا كانت ھي  المنشأة المشترك أو أنشطة الترتيبوصف طبيعة 

 ).المنشأةألنشطة 

، إذا كان منطبقا التأسيسالزميلة (وبلد  المنشأة المشترك أوالمقر الرئيس ألعمال الترتيب  )3( 
 المقر الرئيس لألعمال). ومختلفا عن

، كانت مختلفةوإذا  المنشأة،من قبل  الُمحتفظ بهنسبة حصة الملكية أو نصيب المشاركة  )4( 
 كان منطبقا). (إذا الُمحتفظ بھاحقوق التصويت  نسبة

 :معدة التقرير للمنشأة – نسبية أھميةذات  – ومنشأة زميلة مشروع مشتركلكل      (ب) 

باستخدام طريقة حقوق  قاسالزميلة يُ  المنشأةما إذا كان االستثمار في المشروع المشترك أو      ) 1(
  الملكية أو بالقيمة العادلة.

في الفقرات  ُحددت الزميلة كما المنشأةالمشروع المشترك أو  حول ُمختصرةمعلومات مالية      ) 2(
 13وب 12ب

حقوق الملكية،  الزميلة باستخدام طريقة المنشأةيحاسب عن المشروع المشترك أو  عندما     ) 3(
ھناك عندما يكون  الزميلة، المنشأةالقيمة العادلة الستثماراتھا في المشروع المشترك أو 

 سعر سوق معلن لالستثمار. 

المشتركة  في المشروعات المنشأةاستثمارات  حول 16في الفقرة ب ُحددتمعلومات مالية كما     (ج) 
 بشكل فردي: –التي ليست ذات أھمية نسبية  الزميلةوالمنشآت 

 فردي.بشكل  –ذات أھمية نسبية  التي ليستالمشروعات المشتركة  لجميعمجمعة بصورة      ) 1(

 بشكل فردي. –ذات أھمية نسبية  التي ليستالزميلة  المنشآت لجميعمجمعة بصورة       )2(

  .(ج)21–(ب)21المطلوبة بموجب الفقرات  اإلفصاحات أن تقدماالستثمارية  المنشأةال يلزم            أ21
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 عن: –أيضا  – أن تفصح المنشأةيجب على         22

تعاقدية بين  أو ترتيبات تنظيميةاقتراض، أو متطلبات  عن ترتيباتقيود مھمة (مثالً ناتجة  أيطبيعة ومدى       (أ) 
زميلة) على قدرة المشروعات  هأمنشعلى مشروع مشترك أو  ،أو تأثير مھم ،مستثمرين لھم سيطرة مشتركة

 تسديدأو  ،في شكل توزيعات أرباح نقدية المنشأة إلىأموال  تحويلالمشتركة أو المنشآت الزميلة على 
  .المنشأةقبل  مقدمة منقروض أو سلف 

ھي ستخدمة في تطبيق طريقة حقوق الملكية مُ عندما تكون القوائم المالية لمشروع مشترك أو منشأة زميلة     (ب) 
 للمنشأة: تلك التيعن  تاريخ أو لفترة تختلف فيكما 

  ؛الزميلة المنشأةتاريخ نھاية فترة التقرير للقوائم المالية لذلك المشروع المشترك أو  )1( 

 .سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة )2( 

لكل من فترة التقرير وبشكل تراكمي،  زميلة، منشأةخسائر مشروع مشترك أو  ثبت منغير المُ النصيب   )ج(
الزميلة عند تطبيق طريقة  المنشأةخسائر المشروع المشترك أو  مننصيبھا  إثباتعن  المنشأةتوقفت  إذا

 حقوق الملكية.

  في مشروعات مشتركة ومنشآت زميلة منشأةالالمخاطر المرتبطة بحصص 

 :عن تفصح أن المنشأةيجب على        23

ددت عن مبالغ االرتباطات األخرى كما حُ  –بشكل منفصل  –المشتركة  بمشروعاتھا تتعلق التي االرتباطات  )أ(
 .20ب–18في الفقرات ب

المحتملة واألصول  االلتزاماتو المخصصات،" 37معيار المحاسبة الدولي فقا لو-االلتزامات المحتملة   )ب(
ما لم يكن احتمال  ،في مشروعات مشتركة أو منشآت زميلة بحصصھاالمتعلقة  تحملھا تم التي" المحتملة

مع مستثمرين  –بشكل مشترك  –تم تحملھا  التي(بما في ذلك نصيبھا من االلتزامات المحتملة  اً الخسارة بعيد
 منفصل بشكل ،)المنشآت الزميلةأو تأثير مھم، على المشروعات المشتركة أو  ،آخرين لھم سيطرة مشتركة

 لتزامات المحتملة األخرى.اال مبلغعن –

  

 الحصص في المنشآت الُمھيكلة غير الُموحدة

  
 :من تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية المنشأة أنيجب على       24

 ؛ )28–26فقرات (الطبيعة ومدى حصصھا في المنشآت الُمھيكلة غير الُموحدة  فھم  )أ(

الفقرات ( ھاوالتغيرات فيالُموحدة، طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصھا في المنشآت الُمھيكلة غير  تقويم  )ب(
29–31(.

مع كان لھا  ارتباطلمخاطر من  المنشأةتعرض  حول(ب) معلومات 24الفقرة تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب  25
تعاقدي  ارتباط للمنشأة أيلم يعد  ولوحتى  ،)ُمھيكلةال المنشأة رعايةفي فترات سابقة (مثالً  ُموحدةغير  ُمھيكلةمنشآت 

 في تاريخ التقرير. ُمھيكلةال المنشأةمع 

التي تسيطر  ُموحدةغير ال ُمھيكلةللمنشأة ال 24الفقرة المطلوبة بموجب  اإلفصاحات أن تقدماالستثمارية  المنشأةال يلزم        أ 25
  ز).19–أ19المطلوبة بموجب الفقرات ( اإلفصاحاتعليھا والتي تعرض عنھا 

  طبيعة الحصص

بما في  ،ُموحدةغير ال ُمھيكلةحصصھا في المنشآت ال حولأن تفصح عن معلومات نوعية وكمية  المنشأةيجب على  26
 .الُمھيكلةتُمول المنشأة وكيف  ھا، وحجممنھا غرضال، وُمھيكلةال المنشأةذلك، ولكن ال تقتصر على، طبيعة أنشطة 

نظراً (مثالً  29الفقرة ال تقدم عنھا المعلومات المطلوبة بموجب  ُموحدةغير  ُمھيكلةمنشأة  برعاية ةمنشأقامت ال إذا 27
 :تفصح عنأن  المنشأةيجب على إنه ف ،تاريخ التقرير) في المنشأةحصة في  ال تمتلك األنھ

ً كيف حددت أي  )أ(  قامت برعايتھا؛  ُمھيكلةمن المنشآت ال ا

 ؛ خالل فترة التقرير، بما في ذلك وصف ألنواع الدخل المعروضة المنشآت الُمھيكلةالدخل من تلك   )ب(
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 .خالل فترة التقرير ُمھيكلةاألصول المحولة لتلك المنشآت ال لجميعالمبلغ الدفتري (في وقت التحويل)   )ج(
 

 يكن ھناك شكالً  في شكل جدول، ما لم –(ب) و(ج) 27أن تعرض المعلومات الواردة في الفقرة  المنشأةيجب على  28
  .)6ب –2الفقرات ب انظر( ذات الصلةوتصنف أنشطتھا الراعية في األصناف  ،أكثر مناسبةً أخر 

  طبيعة المخاطر

 :للما يلي ، عن ملخصةً أكثر مناسبما لم يكن ھناك شكل أخر  – في شكل جدول –أن تفصح  المنشأةيجب على  29

 ُمھيكلةفي قوائمھا المالية المتعلقة بحصصھا في المنشآت الثبتة لمبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات المُ ا  )أ(
 .ُموحدةغير ال

 فيھا تلك األصول وااللتزامات.  تُثبتالبنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي   )ب(

للخسارة من حصصھا في المنشآت  المنشأةتعرض لعن الحد األقصى  – أفضلبشكل  – يعبرالمبلغ الذي   )ج(
 المنشأة وعندما ال تستطيعالحد األقصى للتعرض للخسارة.  يُحدد، بما في ذلك كيف وحدةمُ غير ال ُمھيكلةال

 ُموحدةغير ال ُمھيكلةلحد األقصى لتعرضھا للخسارة من حصصھا في المنشآت الا –بشكل كمي  –أن تقيس 
 أن تفصح عن تلك الحقيقة واألسباب. عليھا يجبإنه ف

غير  ُمھيكلةالتي تتعلق بحصصھا في المنشآت ال المنشأةمقارنة بين المبالغ الدفترية ألصول والتزامات   )د(
 للخسارة من تلك المنشآت. المنشأةوالحد األقصى لتعرض  ُموحدةال

ً منشأة خالل فترة التقرير، دون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن تفعل الإذا قدمت  30 ره لمنشأة مالياً أو غي ذلك، دعما
ً  – تمتلككانت  ُموحدةغير  ُمھيكلة ً  – تمتلكأو ، سابقا  المنشأةشراء أصول  ،حصة فيھا (على سبيل المثال، حاليا

 عن: أن تفصح المنشأةيجب على إنه ف ،من قبلھا) صدرةأو أدوات مُ  ُمھيكلةال

في الحصول على دعم  ُمھيكلةالالمنشأة التي ساعدت فيھا  ذلك الحاالتقدم، بما في نوع ومبلغ الدعم المُ   )أ(
 ؛ مالي

 أسباب تقديم الدعم.  )ب(

بما في ذلك  ،ُموحدةغير  ُمھيكلةلتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة حالية  أن تفصح عن أي نوايا المنشأةيجب على  31
 في الحصول على دعم مالي. ُمھيكلةال المنشأةالنوايا لمساعدة 
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  ملحق أ
 المعرفة المصطلحات

  ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي عد ھذا الملحق جزءً يُ

، ولكن ال يقتصر على، ُمھيكلة منشأةيتضمن الدخل من  ،لغرض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي        ُمھيكلة منشأةالدخل من 
إعادة  منوالمكاسب أو الخسائر  والفائدة، وتوزيعات األرباح، ،األتعاب المتكررة وغير المتكررة

الخسائر من تحويل األصول  وأوالمكاسب  ُمھيكلةالحصص في المنشآت ال إلغاء إثباتقياس أو 
  .ُمھيكلةال لمنشأةإلى ا وااللتزامات

تعاقدي ال االرتباط إلىتشير الحصة في منشأة أخرى  ،لغرض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي          أخرى منشأة حصة في
دلل األخرى. ويمكن أن يُ المنشأة  من أداء لتقلب في العوائدمنشأة ال عرضي الذيوغير التعاقدي 
على، االحتفاظ بأدوات حقوق ملكية أو  ، ولكن ال يقتصرمن خاللمنشأة أخرى  على حصة في

ن االئتما وتعزيزمثل تقديم التمويل، ودعم السيولة،  لالرتباطأشكال أخري  إلى إضافةدين 
منشأة سيطرة أو سيطرة مشتركة، دى اليكون ل من خاللھاالتي  الوسائل والضمانات. وھي تشمل

 –منشأة حصة في منشأة أخرى ال تمتلك وليس بالضرورة أنعلى منشأة أخرى.  ،أو تأثير مھم
  مورد.وعميل  عادية بين عالقة بسبب – فقط

  .خرىاأل آتمنشالفي  صحصال حول إضافية معلومات 9ب –7بتوفر الفقرات                                       

صممت بحيث ال تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة العامل المھيمن في تحديد  منشأةھي                ُمھيكلةال المنشأة
تدار و – فقط –أي حقوق تصويت بمھام إدارية  مثل عندما تتعلق ،المنشأةمن يسيطر على 

  ذات الصلة عن طريق ترتيبات تعاقدية. األنشطة

 . ُمھيكلةالمنشآت ال إضافية حول معلومات 24ب–22الفقرات بتوفر            

عدل في (المُ  28ومعيار المحاسبة الدولي  ،)2011عدل في (المُ  27 معيار المحاسبة الدولي رفت المصطلحات التالية فيعُ 
ستخدم في ھذا المعيار وتُ  "الترتيبات المشتركة"11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،)2011

  حددة في تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:بنفس المعاني المُ  الدولي للتقرير المالي

  الزميلةالمنشأة 

 ُموحدةالقوائم المالية ال  

  منشأةالسيطرة على 

 طريقة حقوق الملكية 

 المجموعة 

 االستثمارية المنشأة 

 المشترك الترتيب 

 السيطرة المشتركة 

  ةمشتركالالعملية 

 المشروع المشترك 

  الحصة غير المسيطرة 

 األم المنشأة 

 حقوق الحماية 

 األنشطة ذات الصلة 

 القوائم المالية المنفصلة 

 الكيان المنفصل 

 التأثير المھم 

  التابعة المنشأة 
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  ملحق ب

 إرشادات التطبيق

مثل األجزاء األخرى من  ھانفس الصالحيةوله  31–1ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. فھو يوضح تطبيق الفقرات  ھذا الملحق جزءً  يُعد
  لمعيار الدولي للتقرير المالي.ا

حاضرة في أنماط الواقع  األمثلة قد تكونحاالت افتراضية. ورغم أن بعض جوانب  األمثلة الواردة في ھذا الملحق تصف        1ب
نمط واقع بعينه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ب ذات الصلةالحقائق والظروف  جميعقوم تُ  سيلزم أن هالفعلي، فان

12.  

  
  )4التجميع (الفقرة 

المستخدمين من المعلومات، احتياجات ب للوفاءتوفره التفصيل الذي مستوى أن تقرر، في ضوء ظروفھا،  المنشأةيجب على         2ب
 المنشأة تحقيقمن الضروري وع المعلومات. لمتطلبات وكيف تجمِّ ل ةمختلفالجوانب الالتركيز الذي تضعه على  قدرو

حجب المعلومات  المالية وبينيساعد مستخدمي القوائم  الذي قد الالقوائم المالية بالتفصيل المفرط  إرھاقبين  لتوازن
 . مما ينبغينتيجة لتجميع أكثر 

لحصص في المنشآت عن ا المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي اإلفصاحاتيمكن للمنشأة أن تجمع           3ب
وال يحجب المعلومات المقدمة.  ،4المشابھة عندما يكون التجميع متفقا مع ھدف اإلفصاح والمتطلب الوارد في الفقرة ب

 حصصھا في المنشآت المشابھة. جّمعت بھا ية التيكيفال عنتفصح أن  المنشأةيجب على 

  لحصص في:ا عن – بشكل منفصل –أن تعرض معلومات  المنشأةيجب على         4ب

 ؛ المنشآت التابعة  )أ(

 ؛ المشروعات المشتركة  )ب(

 ؛ العمليات المشتركة  )ج(

 ؛ المنشآت الزميلة  )د(

 . ُموحدةغير ال ُمھيكلةالمنشآت ال(ھـ)      

 حولفي الحسبان المعلومات الكمية والنوعية  أن تأخذ المنشأةيجب على  ،أم ال يتم تجميع المعلومات ھلعند تحديد          5ب
وأھمية كل منشأة من ھذا القبيل للمنشأة معدة التقرير.  تدرس تجميعھامنشأة  الخصائص المختلفة لمخاطر وعوائد كل

لمستخدمي القوائم المالية طبيعة ومدى  – بشكل واضح –تبين التي طريقة الب اإلفصاحاتأن تعرض  المنشأةيجب على 
 حصصھا في تلك المنشآت األخرى.

  مناسبة: والتي قد تكون 4أمثلة مستويات التجميع ضمن فئات المنشآت المحددة في الفقرة بمن          6ب

 متجددة).توريق بطاقة ائتمان  وتطوير، منشأة بحث مثال منشأة( األنشطةطبيعة   )أ(

 تصنيف الصناعة.  )ب(

 الجغرافية (مثالً دولة أو إقليم).  )ج(
 

  الحصص في المنشآت األخرى

 من أداء لتقلب في العوائدمعدة التقرير المنشأة  عرضيتعاقدي وغير تعاقدي  ارتباطتشير حصة في منشأة أخرى إلي          7ب
قوم ما إذا تُ  عندمااألخرى  المنشأةوتصميم  غرضالحسبان  خذ فياألالتقرير  معدة المنشأة قد يساعد األخرى.المنشأة 

الواردة في ھذا المعيار الدولي  اإلفصاحات بأن تقدمطالبة وبناء عليه، ما إذا كانت مُ  ،المنشأةحصة في تلك  تمتلككانت 
 إلحداثھااألخرى  المنشأةممت المخاطر التي صُ  األخذ في الحسبان على التقويمذلك  ينطوييجب أن و المالي.للتقرير 

 األخرى. التقرير واألطراف  معدة المنشأةإلى األخرى لتمريرھا  المنشأةممت والمخاطر التي صُ 

خرى من خالل االحتفاظ بأدوات (مثل األ منشأةال من أداء تقلب في العوائدإلى  – عادةً  – معدة التقريرالمنشأة تتعرض         8ب
. على سبيل التقلبستوعب ي آخر ارتباط لديھااألخرى) أو أن المنشأة من قبل  صدرةمُ الدين الأدوات حقوق ملكية أو 

 االئتمان دفععن  لتخلفا مقايضةعلى  ُمھيكلةال المنشأةتحتفظ بمحفظة قروض. تحصل  ُمھيكلةالمثال، افترض أن منشأة 
ومبلغھا ض والفائدة على القرت مدفوعا دفعالتخلف عن  عندالتقرير) لحماية نفسھا  معدة المنشأة( من منشأة أخرى

مقايضة التخلف ألن نظرا  ُمھيكلةال المنشأةمن أداء  لتقلب في العوائدعرضھا ي ارتباطالتقرير  لمنشأة معدةلدى ا. األصلي
 .ُمھيكلةال المنشأةعوائد  تقلبستوعب ي عن دفع االئتمان
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عوائد  تقلباً في تُحدثأخرى. مثل ھذه األدوات  منشأة التقرير إلىمعدة المنشأة  تصمم بعض األدوات لتحول المخاطر من         9ب
. على األخرى المنشأةأداء من  تقلب في العوائدالتقرير إلى  معدة المنشأةتعرض ال  – عادةً  –األخرى ولكنھا  لمنشأةا

التعرض لمخاطر  فيالذين يرغبون لتوفر فرص استثمار للمستثمرين  أُسست ُمھيكلةفترض أن منشأة اسبيل المثال، 
على التمويل  ُمھيكلةال المنشأةوتحصل  .)في الترتيبطرف مشارك  بأيغير ذات عالقة  س المنشأة( س المنشأةائتمان 

مرتبطة باالئتمان)  أوراق دفع( س المنشأةترتبط بمخاطر ائتمان والتي لھؤالء المستثمرين  أوراق دفعإصدار  من خالل
لمخاطر ائتمان  ُمھيكلةال المنشأةي محفظة أصول مالية خالية من المخاطر. تتعرض لتستثمر ف المتحصالتوتستخدم 
 عن التخلف مقايضة تمرر .مقابل مقايضةطرف مع  مقايضة التخلف عن دفع االئتمانفي من خالل الدخول  س المنشأة
. يستلم المقابل المقايضةمدفوعة من قبل طرف  أتعابفي مقابل  ُمھيكلةال المنشأةإلى  س المنشأةخطر ائتمان  االئتمان دفع

 مقايضةوأتعاب من محفظة أصولھا  ُمھيكلةال المنشأةعائدا أعلى يعكس كال من عائد  ُمھيكلةال المنشأةالمستثمرون في 
أداء  من لتقلب في العوائدعرضه ي ُمھيكلةال المنشأةمع  ارتباط المقابل المقايضةطرف ليس ل .االئتمان دفع عن التخلف
استيعاب  – من بدالً  –ُمھيكلة لمنشأة الإلى ا التقلبتحول  مقايضة التخلف عن دفع االئتمانألن نظرا  ُمھيكلةال المنشأة

   .ُمھيكلةال المنشأةعوائد  التقلب في

(الفقرتين  والمنشآت الزميلةلمنشآت التابعة والمشروعات المشتركة عن ا الُمختصرةالمعلومات المالية 
  )21و 12
 

أن  المنشأةللمنشأة معدة التقرير، يجب على  – أھمية نسبية ذات –مسيطرة حصص غير  يكون فيھاتابعة  لكل منشأة        10ب
  :تفصح عن

 توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة.  )أ(

النقدية  ھاوتدفقات تھاأو خسار ھا، وربحھاالتابعة، والتزامات لمنشأةا أصول حول ُمختصرةمعلومات مالية   )ب(
لحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة تمتلكھا االحصة التي  فھموالتي تمكن المستخدمين من 

وتدفقاتھا النقدية. ويمكن أن تتضمن تلك المعلومات، ولكنھا ال تقتصر على، على سبيل المثال، األصول 
غير المتداولة، واإليراد، والربح  اتالمتداولة، واألصول غير المتداولة، وااللتزامات المتداولة، وااللتزام

 أو الخسارة وإجمالي الدخل الشامل. 

 االستبعادات بينمبالغ قبل ھي ال (ب)10ب المطلوبة بموجب الفقرة الُمختصرةتكون المعلومات المالية  يجب أن      11ب
 .الشركات

  عن: أن تفصح المنشأةيجب على  للمنشأة معدة التقرير، – ذات أھمية نسبية –لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة         12ب
 الزميلة.المنشأة ستلمة من المشروع المشترك أو توزيعات األرباح المُ   )أ(
) بما في 15وب 14الفقرتين ب انظرالزميلة (المنشأة للمشروع المشترك أو  ُمختصرةمعلومات مالية   )ب(

 بالضرورة على: ال يقتصرذلك، ولكن 

 .األصول المتداولة )1( 

 .األصول غير المتداولة )2( 

 .االلتزامات المتداولة )3( 

 .االلتزامات غير المتداولة )4( 

 .اإليراد )5( 

 .الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة )6( 

 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة )7( 

  .خرآلالدخل الشامل ا )8( 

 .إجمالي الدخل الشامل )9( 
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لكل مشروع  أن تفصح المنشأةيجب على  ،12ب المطلوبة بموجب الفقرة الُمختصرةباإلضافة إلى المعلومات المالية       13ب
  مبلغ: نالتقرير عللمنشأة معدة  – ذي أھمية نسبية – مشترك

 ).1(ب)(12في الفقرة ب الُمدرجةالت النقد عادِ النقد ومُ   )أ(

 واجبةالتجاريين والمبالغ األخرى  واجبة السداد للدائنين المبالغ(باستثناء  االلتزامات المالية المتداولة  )ب(
 ).3(ب)(12في الفقرة ب الُمدرجة) والمخصصاتالسداد 

 واجبة األخرى والمبالغ التجاريين للدائنين السداد واجبة المبالغ باستثناءااللتزامات المالية غير المتداولة (  )ج(
 ).4(ب)(12في الفقرة ب الُمدرجة) والمخصصات السداد

 .واإلطفاء االستھالك  )د(

 إيراد الفائدة.(ھـ)         

  مصروف الفائدة.  )و(

  مصروف أو دخل ضريبة الدخل.  )ز(

ضمنة في القوائم ھي المبالغ المُ  13ب و 12المعروضة وفقا للفقرتين ب الُمختصرةيجب أن تكون المعلومات المالية       14ب
ً عدة المُ  ،المالية  من المنشأةالزميلة (وليس نصيب  المنشأةللمشروع المشترك أو  ،الماليلمعايير الدولية للتقرير ل وفقا

الزميلة باستخدام طريقة حقوق المنشأة المشترك أو  عن حصتھا في المشروع المنشأةھذه المبالغ). وعندما تحاسب 
  الملكية:

ً  الُمعدة ،ضمنة في القوائم الماليةالمبالغ المُ  تُعدليجب أن   )أ(  للمشروع المالي، للتقرير الدولية للمعايير وفقا
عند استخدام طريقة حقوق  المنشأةمن قبل  تم إجراؤھاالتي  التعديالتلتعكس  الزميلة المنشأة أو المشترك

للفروق في السياسات  والتعديالتاالستحواذ  وقت في تم إجراؤھاالقيمة العادلة التي  تعديالتالملكية، مثل 
 المحاسبية. 

لمبلغ الدفتري لحصتھا مع االمعروضة  الُمختصرةأن تقدم مطابقة للمعلومات المالية  المنشأةيجب على   )ب(
 الزميلة. المنشأة في المشروع المشترك أو 

على أساس القوائم المالية  13وب 12المطلوبة بموجب الفقرتين ب الُمختصرةالمعلومات المالية  المنشأةيمكن أن تقدم        15ب
  :إذاالزميلة  أةلمنشللمشروع المشترك أو ا

لمعيار المحاسبة  الزميلة بالقيمة العادلة وفقا المنشأةتقيس حصتھا في المشروع المشترك أو  المنشأةكانت   )أ(
 ؛ و)2011عدل في (المُ  28 الدولي

قوائم مالية على أساس المعايير الدولية للتقرير المالي ال يعدان الزميلة  المنشأةالمشروع المشترك أو كان   )ب(
في تلك الحالة، يجب على  .على ذلك األساس سيكون غير عملي أو يسبب تكلفة غير مبررة ھاإعدادأن و

 الُمختصرة.عن األساس الذي أعدت عليه المعلومات المالية  أن تفصح المنشأة

المشروعات المشتركة أو  جميعھا في صالمبلغ الدفتري لحص عن – بصورة مجمعة – أن تفصح المنشأةيجب على         16ب
والتي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق  – بشكل فردي – غير ذات األھمية النسبية الزميلة المنشآت

ما للمشروعات عن المبلغ المجمع لنصيبھا م – بشكل منفصل –أن تفصح  –أيضا  – المنشأةالملكية. ويجب على 
  :المشتركة أو المنشآت الزميلة من

 خسارة من العمليات المستمرة. ربح أو  )أ(

 ربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة.  )ب(

 خر.آدخل شامل   )ج(

 مجموع الدخل الشامل.  )د(

 الزميلة. لمشروعات المشتركة والمنشآتل – بشكل منفصل – اإلفصاحات المنشأةتقدم 

مشروع مشترك أو منشأة زميلة (أو جزء من حصتھا في مشروع  فيمنشأة في منشأة تابعة، أو الصنف حصة عندما تُ       17ب
األصول غير المتداولة " 5للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  بھا ُمحتفظمشترك أو منشأة زميلة) على أنھا 

طالبة بأن تفصح عن معلومات مالية ُمختصرة مُ  ليستن المنشأة إ، ف"الُمحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة
  .16ب–10المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة وفقا للفقرات بلتلك المنشأة التابعة، أو 
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  (أ))23االرتباطات للمشروعات المشتركة (الفقرة 
 

في تاريخ التقرير (بما في ذلك نصيبھا  تُثبتولكن لم  أجرتھاعن إجمالي االرتباطات التي  أن تفصح المنشأةيجب على        18ب
مع مستثمرين آخرين لھم سيطرة مشتركة على مشروع مشترك) والمتعلقة  – بشكل مشترك – جريتأُ من ارتباطات 

لنقد أو ا من تدفق مستقبلي خارج إلىتؤدي  قد بحصصھا في المشروعات المشتركة. االرتباطات ھي تلك التي
 خرى.األموارد ال

  :األخرى الموارد أو النقد من خارج مستقبلي تدفق إلىتؤدي  قد التي ثبتةتشمل االرتباطات غير المُ         19ب

 :، لما يليموارد نتيجة، على سبيل المثالبالأو  بالتمويللمساھمة با المثبتة االرتباطات غير  )أ(

 المنشأةتتطلب من  على سبيل المثال، ،االستحواذ لمشروع مشترك (التي القانون األساس أو اتفاقيات )1( 
  حددة).موال على مدى فترة مُ األب أن تساھمب

 مشروع مشترك. تُباشر من قبلمشروعات كثيفة رأس المال  )2( 

مرتبطة  المنشأةشراء معدات، أو مخزون أو خدمات والتي تكون  تشملشراء غير مشروطة،  التزامات )3( 
 بشرائھا من، أو بالنيابة عن، مشروع مشترك.

 ثبتة بتقديم قروض أو دعم مالي أخر لمشروع مشترك.المُ  االرتباطات غير )4( 

 موارد لمشروع مشترك، مثل أصول أو خدمات.اللمساھمة ببا ثبتةالمُ  االرتباطات غير )5( 

 بمشروع مشترك. تتعلقثبتة وغير قابلة لإللغاء مُ  ارتباطات أخرى غير )6( 

حصة الملكية تلك) في مشروع  لالستحواذ على حصة ملكية طرف آخر (أو جزء من ثبتةالمُ  االرتباطات غير  )ب(
 يقع حدث معين في المستقبل. الأو  عندما يقعمشترك 

من  18بعض أنواع اإلفصاح المطلوبة بموجب الفقرة  19وب 18توضح المتطلبات واألمثلة الواردة في الفقرتين ب       20ب
 ".العالقة يذ الطرفعن  اتاإلفصاح"  24معيار المحاسبة الدولي 

  

 )31–24(فقرات  ُموحدةالحصص في منشآت ُمھيكلة غير 

  ُمھيكلةالمنشآت ال

 عندالتي صممت بحيث ال تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة ھي العامل المھيمن  المنشأةھي  ُمھيكلةال المنشأة       21ب
دار ذات الصلة تُ  األنشطةأن و – فقط –حقوق تصويت بمھام إدارية  تتعلق أي. مثل عندما المنشأةتحديد من يسيطر على 

 ترتيبات تعاقدية. من خالل

ً  – ُمھيكلةال المنشأة لدى        22ب   السمات أو الصفات التالية: جميعبعض أو  – غالبا

  أنشطة مقيدة.  )أ(

أن  وتطوير، أو بحثأنشطة  أن تنفذأو  ضريبية،ذي كفاءة  تأجيرعقد تُحدث ، مثل أن بدقةھدف ضيق ومحدد   )ب(
تمرير المخاطر  من خاللتوفر فرص استثمار للمستثمرين أن  لمنشأة أول تمويالُ لرأس المال أو  اً مصدرتوفر 

 لمستثمرين.إلى ا ُمھيكلةال المنشأةبأصول  والمكافآت المرتبطة

 أنشطتھا بدون دعم مالي تالي االستحقاق. بأن تمول ُمھيكلةللمنشأة ال لتسمححقوق ملكية غير كافية   )ج(

خرى األمخاطر للئتمان أو لالزات يترك تُحدث تعاقدياً والتيمرتبطة متعددة تمويل للمستثمرين في شكل أدوات   )د(
 .(شرائح)

  ال تقتصر على: ھاولكن تتضمن، ُمھيكلةعد منشآت أمثلة المنشآت التي تُ من          23ب

 كيانات التوريق.        )أ(

 باألصول. ةالمدعوم تالتمويال  )ب(

 االستثمار.بعض صناديق   )ج(

أنھا، على سبيل المثال، تستلم  بسبب –فقط  – ُمھيكلة منشأةحقوق التصويت  من خالل الخاضعة للسيطرة المنشأةال تُعد        24ب
  التمويل من أطراف ثالثة بعد إعادة الھيكلة. 
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  )31–29(الفقرات ُموحدة غير ال ُمھيكلةطبيعة المخاطر من الحصص في المنشآت ال

معلومات إضافية والتي  تفصح عنأن  المنشأة، يجب على 31–29لمعلومات المطلوبة بموجب الفقرات إلى اباإلضافة       25ب
 .(ب)24تكون ضرورية لتحقيق ھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة 

عندما  منشأةالعلى الظروف، قد تكون مالئمة لتقويم المخاطر التي تتعرض لھا  دااعتما، التيأمثلة المعلومات اإلضافية من       26ب
  :ُموحدةغير  ُمھيكلة منشأة حصة في تمتلك

ً  المنشأةقد تتطلب من  شروط الترتيب التي  )أ( (مثالً ترتيبات سيولة ُموحدة  غير ُمھيكلة لمنشأة أن تقدم دعماً ماليا
 تقديم دعم مالي) بما في ذلك:بأو  ُمھيكلةال المنشأةبشراء أصول  بالتزامات مرتبطة تصنيف ائتماني ضوابطأو 

 معدة التقرير لخسارة.المنشأة  وصف لألحداث أو الظروف التي قد تعرض )1( 

 ما إذا كانت ھناك أي شروط ستقيد االلتزام.  )2( 

 المنشأة التزام ما ھي مرتبة، كذلك األمر كان إذاو ،ما إذا كان ھناك أي إطراف أخرى تقدم دعما ماليا )3( 
 ألطراف األخرى.لمع تلك  معدة التقرير

غير  ُمھيكلةبحصصھا في المنشآت ال والمتعلقةخالل فترة التقرير  المنشأةمن قبل  التي تم تحملھاالخسائر   )ب(
 ُموحدة.ال

 .ُموحدةغير ال ُمھيكلةخالل فترة التقرير من حصصھا في المنشآت ال المنشأةأنواع الدخل الذي تسلمته   )ج(

والحد  ،قبل األطراف األخرىُموحدة غير ال ُمھيكلةال المنشأةطالبة باستيعاب خسائر مُ  المنشأةت ما إذا كان  )د(
من  تم تحملھالخسائر الممكنة التي اومبالغ  مرتبةمالئما)  عندما يكونو( ،األقصى لمثل ھذه الخسائر للمنشأة

 ُموحدة.غير ال ُمھيكلةال المنشأةفي  المنشأةمن حصة  ىحصصھا أدن تكون مرتبةقبل األطراف التي 

ضمانات أو ارتباطات أخرى مع أطراف ثالثة والتي قد تؤثر على القيمة  وأترتيبات سيولة،  أيمعلومات عن   )ه(
 ُموحدة.غير ال ُمھيكلةفي المنشآت ال المنشأةالعادلة أو مخاطر حصص 

 في تمويل أنشطتھا خالل فترة التقرير ُموحدة غير ال ُمھيكلةال المنشأةصعوبات واجھتھا  أي  )و(

متوسطة  أوراق دفعأشكال التمويل (مثالً ورقة تجارية أو  ُموحدة،غير ال ُمھيكلةال المنشأةفيما يتعلق بتمويل   )ز(
 المنشأةستحقاق األصول وتمويل ال تتلك المعلومات تحليال تشمل األجل) والمتوسط المرجح لعمرھا. قد

 مولة بتمويل قصير األجل.أصوال طويلة األجل مُ  ُمھيكلةال المنشأة دما تمتلكعنُموحدةغير ال ُمھيكلةال
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  ملحق ج
 تاريخ السريان والتحول

  مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي. ھانفس الصالحيةال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله  ھذا الملحق جزءً  يُعد

  
  السريان والتحولتاريخ 

. هأو بعد 2013يناير  1السنوية التي تبدأ في  المالي للفتراتأن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير  المنشأةيجب على         1ج
  سمح بالتطبيق األبكر.ويُ 

 إرشاداتوالترتيبات المشتركة واإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى:  الُموحدة،القوائم المالية " أضاف      أ   1ج
، والمعيار الدولي 11، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10المعيار الدولي للتقرير المالي  (التعديالت على" التحول

بق ھذه التعديالت ب. يجب على المنشأة أن تط2ج –أ2الفقرات ج ،2012 وصدر في يونيالمُ  ،)12للتقرير المالي 
لفترة  12المالي  للتقرير الدوليمنشأة المعيار ال. وعندما تطبق هأو بعد 2013يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

 الفترة األبكر. لتلك التعديالتتلك تطبق  أن عليھايجب  إنهف ،أبكر

، 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي10" (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير الماليت االستثماريةآــ"المنشل دّ ــع  ب  1ج
–أ19و ،ب9–أ9والملحق أ، وأضاف الفقرات  2الفقرة  ،2012صدر في أكتوبر المُ  ،) 27ومعيار المحاسبة الدولي

. هأو بعد 2014يناير  1تبدأ في  أ. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي25أ و21و ،ز19
يجب عليھا أن تفصح عن تلك  إنهف ،منشأة ھذه التعديالت في تاريخ أبكرالعندما تطبق وسمح بالتطبيق األبكر. ويُ 

 " في الوقت نفسه."المنشآت االستثماريةضمنة في التعديالت المُ  جميعتطبق  أنالحقيقة و

والمعيار  10اإلعفاء من التوحيد" (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيقاالستثمارية:  المنشآت" عّدل   ج  1ج
 أنعلى المنشأة  يجب. 6الفقرة  2014ديسمبر  في المصدر) 28ومعيار المحاسبة الدولي  12الدولي للتقرير المالي 

المنشأة  طبقت وإذا. األبكرلتطبيق أو بعده. يسمح با 2016 يناير 1ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق
  .الحقيقة تكلعليھا اإلفصاح عن  فيجبتطبق ھذه التعديالت في فترة أبكر 

لفترات تاريخ أبكر من ا المالي فيعلى أن تقدم المعلومات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير  المنشأةتُشجع       2ج
المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير  اإلفصاحاتتقديم بعض إن  ه.بعدأو  2013يناير  1السنوية التي تبدأ في 

أن تطبق المعيار الدولي  المالي أومتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير أن تلتزم بجميع على  المنشأةجبر ي المالي ال
) ومعيار 2011عدل في (المُ  27الدولي ، ومعيار المحاسبة 11 ، والمعيار الدولي للتقرير المالي10 للتقرير المالي

 ) في تاريخ أبكر.2011(المعدل في  28 المحاسبة الدولي

فترة معروضة تبدأ قبل الفترة السنوية  أليمتطلبات اإلفصاح في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي تُطبق ال يلزم أن        أ2ج
 .12 المعيار الدولي للتقرير المالي لھا قبطيُ سنوية ألول فترة  – مباشرةً  –السابقة 

ھذا  من 26ب –21في الفقرات بلھا واإلرشادات المقابلة  31–24متطلبات اإلفصاح في الفقرات  ال يلزم أن تُطبق     ب2ج
المعيار الدولي للتقرير المالي  لھا يُطبقتبدأ قبل أول فترة سنوية  معروضة المعيار الدولي للتقرير المالي ألي فترة

12. 

  

 9اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
، فإن أي 9لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ولكنھا الماليمنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير الدما تطبق ــعن      3ج 

األدوات " 39المحاسبة الدولي معيار  إلى إشارةيجب أن تُقرأ على أنھا  9الدولي للتقرير المالي  المعيارإشارة إلى 
 .والقياس" اإلثباتالمالية 
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   13 المالي للتقرير الدولي المعيار
  العادلة القيمة قياس

  
  الھدف

 

  :المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا نإ                1

  ؛ العادلة القيمة يعرف      ) أ(

   العادلة، القيمة لقياس اً طارإ المالي للتقرير واحد دولي معيار في يضع     )ب(

 .العادلة القيمة ساتقيا حول إفصاحات يتطلب     ) ج(

القيمة العادلة ھي قياس ُمستند إلى السوق، وليس قياسا خاصا بمنشأة. ولبعض األصول وااللتزامات، قد تُتاح معامالت              2
 قابلة للرصد. وألصول والتزامات أخرى، قد ال تٌتاح معامالت سوق قابلة للرصدأو معلومات سوق  قابلة للرصدسوق 

تقدير  —. وبالرغم من ذلك، فإن الھدف من قياس القيمة العادلة في كال الحالتين ھو نفسهقابلة للرصدوق ومعلومات س
في  المشاركين في السوقلبيع األصل أو لتحويل االلتزام بين  ظروف اعتيادية منتظمةفي معاملة السعر الذي تتم به 

تاريخ القياس من منظور مشارك في السوق يحتفظ  في سعر الخروجتاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية (أي 
  باألصل أو مدين بااللتزام).

د ي آخرتقويم  أسلوبعندما ال يُتاح سعر ألصل أو التزام مماثل، فإن المنشأة تقيس القيمة العادلة باستخدام                3 ى-زي  أقصى إل
ي استخدام  من– ممكن حد أقصى لىإ-قلل يو رصدھاالتي يمكن المالئمة الُمدخالت  استخدم من- ممكن حد دخالت الت الُم

ن  ي رصدھاال يمك تخدام االفتراضات الت ھا باس تم قياس ه ي ى السوق، فإن تند إل اس يس ة ھي قي ة العادل راً ألن القيم . ونظ
ذلك، يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر. ونتيجة  ل

  فإن نية المنشأة االحتفاظ بأصل أو تسوية التزام، أو خالف ذلك الوفاء به، ال تُعد مالئمة عند قياس القيمة العادلة.

ى                 4 اس المحاسبي. باإلضافة إل رئيس للقي يركز تعريف القيمة العادلة على األصول وااللتزامات نظراً ألنھما الموضوع ال
ة ذلك، فإنه يجب ت أة الُمقاسة بالقيم ة الخاصة بالمنش وق الملكي ى أدوات حق الي عل ر الم دولي للتقري ار ال ذا المعي ق ھ طبي

  العادلة.

  
  النطاق

 

الي للتقرير آخر دولي معيار يتطلب عندما المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ينطبق               5 ة قيمة بقياسات يسمح وأ ،الم  عادل
ً  العادلة القيمة مثل ،قياساتو( عادلة قيمة ياساتق حول إفصاحات أو  القيمة إلى أو الُمستندة البيع تكاليف منھا مطروحا

  .7و 6 الفقرتين في محدد ھو ما باستثناء ،)القياسات تلك حول اإلفصاحات أو العادلة

  :يلي ما على المالي لتقريرل الدولي المعيار ھذا فيالواردة  واإلفصاح القياس متطلبات تنطبق ال                6

   ؛"السھم أساس على الدفع" 2 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن السھم أساس على الدفع معامالت        ) أ(

   ؛، و16التي يتم المحاسبة عنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  اإليجار معامالت     ) ب(

القابلة  القيمة صافي مثل ،عادلة قيمة ليست ولكنھا العادلة القيمةمع  التشابه أوجه بعض لديھا التي القياسات    ) ج(
 الدولي المحاسبة معيار في الواردة االستخدام قيمة أو" المخزون" 2 الدولي المحاسبة معيار في الواردة للتحقق

  ".األصول قيمة في الھبوط" 36

  :يلي مال مطلوبة غير المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا المطلوبة بموجب اإلفصاحات نإ               7

ً  العادلة بالقيمة الُمقاسة الخطة أصول      ) أ(    ؛"الموظف منافع" 19 الدولي المحاسبة معيارل وفقا

 من ريروالتق المحاسبة" 26 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا العادلة بالقيمة الُمقاسة التقاعد منفعة خطة استثمارات     )ب(
  ؛"التقاعد منفعة خطط قبل

 لمعيار وفقا االستبعاد تكاليف منھا مطروحا العادلة القيمة ھو منھا استرداده الممكن المبلغ يكون التي األصول     )ج(
  .36 الدولي المحاسبة

ى كٍل من القياس األولي والالحق إذا ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عل              8
ً كانت القيمة العادلة مطلوبة، أو مسموح   بھا، بموجب معايير دولية أخرى للتقرير المالي. ا
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  القياس
  

  العادلة القيمة تعريف

 تحويلل دفعهيتم  أو أصل بيعل تسلمه يتم الذي السعر انھأ على العادلة القيمة المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا يعرف              9
  .القياس تاريخ في السوق في مشاركينال بين في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في التزام

  قياس القيمة العادلة نھج العام لمال 2تصف الفقرة ب              10

  االلتزام أو األصل      

 في أن تأخذ المنشأة على يجب ،العادلة القيمة قياس عند ،عليه وبناءً . معين لتزامال وأ صلأل العادلة القيمة قياس يتم           11
 تسعير عند الحسبان في الخصائص تلك يأخذون السوق في المشاركون كان إذا االلتزام أو األصل خصائص الحسبان
  :ما يلي ،المثال سبيل على الخصائص، ھذهمثل  وتشمل. القياس تاريخ في االلتزام أو األصل

   ؛موقعهو األصل حالة     ) أ(

 .استخدامه وأ صلاأل بيع على وجدت، إن القيود،   ) ب(

سوف يختلف األثر على القياس، والناشئ عن خاصية معينة، اعتماداً على الكيفية التي يأخذ بھا المشاركون في السوق تلك              12
  الخاصية في الحسبان.

ً أي العادلة بالقيمة ُمقاسال االلتزام أو األصل يكون قد             13   :مما يلي ا

  أو ؛)مالي غير أصل أو مالية داةأ مثل( بذاته قائم التزام أو أصل    ) أ(

 لنقد أوا لتوليد وحدة مثل( تزاماتلواال صولمن األ مجموعة أو تزاماتلاالمن  مجموعة أو صولمن األ مجموعة  ) ب(
  .) أعمال

ً بذاته، أو مجموعة من ألغراض اإلثبات أو اإلفص          14 ُ قائما اح، يعتمد ما إذا كان األصل أو االلتزام يُعد أصالً أو التزاما
. ويجب تحديد وحدة وحدة حسابهاألصول، أو مجموعة من االلتزامات، أو مجموعة من األصول وااللتزامات، على 

ب أو يسمح بقياس القيمة العادلة، باستثناء ما ھو الحساب لألصل أو االلتزام وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي الذي يتطل
  منصوص عليه في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

  المعاملة

 في مشاركين بين في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في مبادلته تتم االلتزام أو األصل نأ العادلة القيمة قياس يفترض             15
  .الحالية السوق ظروف في ظل القياس تاريخ في االلتزام تحويلل أو األصل لبيع السوق

  :إما تحدث االلتزام تحويل أو األصل بيع معاملة أن العادلة القيمة قياس يفترض            16

  أو االلتزام؛ أو لألصل ةالرئيس السوق في       ) أ(

  .ةرئيس سوق غياب ، عندااللتزام أو لألصل كثر ميزةاأل السوق في     ) ب(

كثر ميزة عند وم ببحث مستفيض في جميع األسواق المحتملة لتحديد السوق الرئيسة أو السوق األــزم المنشأة أن تقــال يل            17
بشكل معقول. وفي غياب دليل على -غياب سوق رئيسة، ولكن يجب عليھا أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة 

تدخل فيھا المنشأة في معاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تكون ھي السوق الرئيسة -عادةً - لتي العكس، يفترض أن السوق ا
  كثر ميزة عند غياب سوق رئيسة.أو السوق األ

إذا كانت ھناك سوق رئيسة لألصل أو االلتزام، فإنه يجب أن يمثل قياس القيمة العادلة السعر في تلك السوق (سواء كان             18
)، حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر آخرتقويم  أسلوبأو ُمقدراً باستخدام -بشكل مباشر - رصدهالسعر يمكن ذلك 

  في سوق مختلفة أفضل في تاريخ القياس.

لدى كثر ميزة) في تاريخ القياس. ونظراً ألنه قد يكون إلى السوق الرئيسة (أو السوق األ للمنشأة وصول يكونيجب أن            19
المنشآت المختلفة (واألعمال ضمن تلك المنشآت) ذات األنشطة المختلفة وصول ألسواق مختلفة، فإن السوق الرئيسة (أو 

 وبناءً كثر ميزة) لألصل أو االلتزام نفسه قد تكون مختلفة للمنشآت المختلفة (واألعمال ضمن تلك المنشآت). السوق األ
ميزة) (وتبعا لذلك، المشاركين في السوق) في الحسبان من  األكثر(أو السوق  ، فإنه يجب أن تؤخذ السوق الرئيسةعليه

  يسمح باالختالفات فيما بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة. ،وبذلكمنظور المنشأة، 
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أة أن ت              20 زم المنش ه ال يل ى السوق، إال أن ع بالرغم من أنه يجب أن تكون المنشأة قادرة على الوصول إل ى بي ادرة عل كون ق
األصل المعين أو تحويل االلتزام المعين في تاريخ القياس لكي تكون قادرة على قياس القيمة العادلة على أساس السعر في 

  تلك السوق.

اك سوق يمكن               21 ون ھن دما ال تك ى عن اريخ  رصدھاحت ي ت زام ف ل الت ع أصل أو تحوي ات التسعير بشأن بي وفير معلوم لت
بان من منظور  اريخ، تؤخذ في الحس ك الت ة تحدث في ذل أن معامل ة يجب أن يفترض ب ة العادل اس القيم القياس، فإن قي

ع األصل أو  مشارك في السوق يحتفظ دير السعر لبي ا لتق باألصل أو مدين بااللتزام. وتضع تلك المعاملة الُمفترضة أساس
  لتحويل االلتزام.

  السوق في المشاركون

ة القيمة أن تقيس المنشأة على يجب              22 زام أو ألصلل العادل  في المشاركون يستخدمھا التي االفتراضات باستخدام االلت
 اقتصادية مصلحة فضلأ من أجل يتصرفون السوق في المشاركين أن بافتراض ،االلتزام أو األصل تسعير عند السوق
  .لھم

أن  المنشأة على يجب ،ذلك من وبدال. السوق في معينين مشاركين أن تحدد المنشأة يلزم ال ،االفتراضات تلك وضع عند            23
  :بجميع ما يلي الخاصة العوامل الحسبان في األخذ مع-بشكل عام - السوق في المشاركين تميز التي الخصائص تحدد

  ؛ االلتزام أو األصل     ) أ(

  ؛ االلتزام أو لألصل) ميزة األكثرالسوق  أو( السوق الرئيسة   ) ب(

  .السوق تلك في معاملة في المنشأة معھم تدخليمكن أن  الذين السوق في المشاركون   ) ج(

  السعر

 في في ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة  في التزام لتحويل دفعه أو أصل لبيع تسلمه يتم الذي السعر ھي العادلة القيمة           24
 بغض) الخروج سعر أي( الحالية السوق ظروف ظل في القياس تاريخ في) ميزة كثراألالسوق  أو( السوق الرئيسة

  .آخر تقويم أسلوب باستخدام ُمقدر نهأ أو- مباشر بشكل- رصدهيمكن  السعر ذلك كان إذا عما النظر

اس القيمة العادلة لألصل أو ميزة) المستخدم في قي األكثرال يجوز أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة (أو السوق            25
. ويجب أن تتم المحاسبة عن تكاليف المعاملة وفقا للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي. تكاليف المعاملةااللتزام ألجل 

وال تُعد تكاليف المعاملة خاصية لألصل أو االلتزام، وبدال من ذلك، فھي خاصة بالمعاملة وسوف تختلف اعتمادا على 
  خول المنشأة في المعاملة ألجل األصل أو االلتزام.كيفية د

. فإذا كان الموقع يُعد خاصية لألصل (كما قد يكون الحال، على سبيل المثال، بالنسبة تكاليف النقلال تشمل تكاليف المعاملة             26
جل التكاليف، إن وجدت، التي يتم ميزة) أل األكثرلسلعة)، فإنه يجب أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة (أو السوق 

  تكبدھا لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق.

  المالية غير األصول على تطبيقال
  

  المالية غير لألصول استخدام وأفضل أقصى

ى السوق في المشارك قدرة الحسبان يأخذ في ماليال غير ألصلل العادلة القيمة قياسإن              27 د عل افعم تولي  من اقتصادية ن
 في األصل يستخدم السوق في آخر مشارك إلى بيعهمن خالل  أو له استخدام وأفضل أقصى في األصل استخدام خالل
  .له استخدام وأفضل أقصى

ً  يكون الذي األصل استخدام الحسبان في يأخذ ماليال غير ألصلل استخدام وأفضل أقصى نإ             28 –مادية من الناحية ال – ممكنا
ً ومجدي-من الناحية النظامية –جائزاً و   :كما يلي من الناحية المالية، – ا

ً  يكون الذي االستخدامإن       ) أ(  يأخذھا التيو لألصل المادية الخصائص الحسبان في يأخذ–من الناحية المادية – ممكنا
  .)عقار حجم أو موقع مثل( األصل تسعير عند الحسبان في السوق في المشاركون

 األصل استخدام على نظامية قيود يأ الحسبان في يأخذ- من الناحية النظامية –جائزاً يكون  الذي االستخدامإن      )ب(
 على المنطبقة تقسيم المناطق لوائح مثل( األصل تسعير عند الحسبان في السوق في المشاركون يأخذھا التيو

  .)عقار
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ً مجدي يكون الذي االستخدامإن      ) ج(  من – الممكن ،األصل استخدام كان إذا ما الحسبان في يأخذ- من الناحية المالية – ا
 تكاليف الحسبان في األخذب( كافية نقدية تدفقات أو دخاًل  يولد ،النظامية الناحية من– والجائز– المادية الناحية
 في استثمار من السوق في نالمشاركو يطلبه الذي االستثماري العائد إلنتاج) االستخدام ذلك إلى األصل تحويل
  .االستخدام ذلك في وضعه تم الذي األصل ذلك

يتم تحديد أقصى وأفضل استخدام من منظور المشاركين في السوق، حتى ولو كانت المنشأة تنوي استخداماً آخر. وبالرغم              29
صى وأفضل استخدام ما لم يؤشر السوق أو من ذلك، فإنه يفترض أن استخدام المنشأة الحالي لألصل غير المالي ھو أق

ً من قبل المشاركين في السوق يمكن أن يزيد  من قيمة -إلى أقصى حد ممكن -عوامل أخرى إلى أن استعماالً مختلفا
  األصل.

تم اقتناؤه أو أصل غير مالي -بشكل نشط  –ولحماية مركزھا التنافسي، أو ألسباب أخرى، قد تنوي المنشأة عدم استخدام              30
ً ألقصى وأفضل استخدام له. فعلى سبيل المثال، قد يكون ھذا ھو الحال ألصل غير  قد تنوي عدم استخدام األصل وفقا

من خالل منع اآلخرين من استخدامه. ومع ذلك، فإنه يجب –بشكل دفاعي –ملموس تم اقتناؤه تخطط المنشأة أن تستخدمه 
ة لألصل غير المالي بافتراض أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في على المنشأة أن تقيس القيمة العادل

  السوق.

  ماليةال غير صوللأل لتقويما فرضية

  :كما يلي لألصل العادلة القيمة لقياس ةالمستخدم التقويم فرضية ماليال غير ألصلل استخدام فضلأوأقصى  يضع             31

 استخدامه خالل من السوق في للمشاركينبالنسبة  قيمة أقصى ماليال غير ألصلل خداماست يوفر أقصى وأفضل قد     ) أ(
 أصول باالشتراك مع أو) لالستخدام تھيئتھاخالف ذلك  أو تركيبھا تم كما( مجموعةك أخرى أصولمع  باالشتراك
  )."أعمال" المثال سبيل على( خرىاأل والتزامات

 أصولمع  أو أخرى أصول باالشتراك مع األصل أن يستخدم ھو ألصلل استخدام أقصى وأفضل كان إذا     ) 1(
 األصل لبيع حالية معاملة في تسلمه يتم الذي السعر ھي لألصل العادلة القيمة فإن ،خرىأ والتزامات

 األصول تلك وأن خرىأ والتزامات أصول مع أو أخرى أصول مع يستخدم األصل أن افتراضب
  .السوق في للمشاركين متاحة تكون) به المرتبطة وااللتزامات لة لهالمكم صولاأل أي( وااللتزامات

 ،العامل المال رأس تمول التي االلتزامات المكملة له األصولبو باألصل المرتبطة االلتزامات تشمل    ) 2(
 مجموعة ضمن ھي التي األصول تلك بخالف أصول لتمويل المستخدمة االلتزامات تشمل ال ولكنھا

  .األصول

 التي( األصول جميعل متسقة ماليال غير ألصلل استخدام أقصى وأفضل حول االفتراضات تكون أن يجب      )3(
ً لھا استخدام أقصى وأفضل يُعد  التي وااللتزامات األصول مجموعة أو األصول مجموعة من) مالئما

  .األصل من ضمنھا يستخدم

 قائم نهأ ساسأ على السوق في للمشاركينبالنسبة  قيمة قصىأ ماليال غير ألصلل استخدام أقصى وأفضل يوفر قد  ) ب(
 لألصل العادلة القيمة نإف ،بذاته قائم نهأ ساسأ على أن يستخدم ھو لألصل استخدام أقصى وأفضل كان ذاإو. بذاته

 ساسأ على األصل يستخدمون السوق في لمشاركين األصل لبيع حالية معاملة في تسلمه يتم الذي السعر ھيتكون 
  .بذاته قائم نهأ

إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يفترض أن األصل يتم بيعه بما يتفق مع وحدة الحساب المحددة في المعايير            32
كون أصال منفرداً). ويكون ھذا ھو الحال حتى عندما يفترض قياس القيمة يقد  الذيالدولية األخرى للتقرير المالي (

قصى وأفضل استخدام لألصل ھو أن يستخدم باالشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى العادلة أن أ
  باألصول المكملة وااللتزامات المرتبطة به.- بالفعل -نظراً ألن قياس القيمة العادلة يفترض أن المشارك في السوق يحتفظ 

  .المالية غير صولألل التقويم فرضيةمفھوم  تطبيق 3ب الفقرة تبين            33

  بالمنشأةالخاصة  الملكية حقوق وأدوات تزاماتلالا على التطبيق
  

  العامة المبادئ

ةال قياسإن              34 ةال قيم تم هأن يفترض عادل ل ي زام تحوي الي الت ر أو م الي غي ة حقوق أداة أو م ل( بالمنشأةخاصة  ملكي  مث
ةحقوق  حصص ا  الُمصدرة الملكي ى أنھ ع ضمن عوضعل ال تجمي ى) أعم اريخ في السوق في مشارك إل . القياس ت
  :ما يلي بالمنشأة خاصة ملكية حقوق أداة أو التزام تحويل ويفترض
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ً االلتزام يظل      ) أ(  مع االلتزام تسوية تتم وال. بااللتزام بالوفاء مطالبا ليهإ حولالمُ  السوق في المشارك ويكون قائما
  .القياس تاريخ في طفاؤهإ خالف ذلك أو المقابل الطرف

 والمسئوليات بالحقوق ليهإ المحول السوق في المشارك ويلتزم قائمة لمنشأةالملكية الخاصة با حقوق أداة تظل    ) ب(
  .القياس تاريخ في إطفاؤھا ذلك خالف أو األداة إلغاء يتم وال. باألداة المرتبطة

لتوفير معلومات التسعير بشأن تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة  دھارصحتى عندما ال تكون ھناك سوق يمكن           35
بالمنشأة (مثال نظراً ألن القيود التعاقدية أو القيود النظامية األخرى تمنع تحويل مثل ھذه البنود)، فقد تكون ھناك سوق 

أنھا أصول (على سبيل المثال سند  لمثل ھذه البنود إذا كان يتم االحتفاظ بھا من قبل أطراف أخرى على رصدھايمكن 
  شركات أو خيار شراء على أسھم المنشأة).

 رصدھامن استخدام الُمدخالت المالئمة التي يمكن –إلى أقصى حد ممكن - وفي جميع الحاالت، يجب على المنشأة أن تزيد             36
وذلك لتحقيق الھدف من قياس القيمة  دھارصمن استخدام الُمدخالت التي ال يمكن –إلى أقصى حد ممكن - وأن تقلل 

لتحويل االلتزام أو أداة حقوق الملكية بين  في ظروف اعتيادية منتظمةالعادلة، وھو تقدير السعر الذي تتم به معاملة 
  مشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

  أصولعلى أنھا  أخرى أطراف قبل من بھا المحتفظ الملكية حقوق وأدوات االلتزامات

 من المماثل البندب ويُحتفظ منشأةالخاصة ب مماثلة أو مشابھة ملكية حقوق أداة أو التزام لتحويل معلن سعر ال يُتاح عندما            37
 نظورم من الملكية حقوق أداة أو لاللتزام العادلة القيمة أن تقيس المنشأة على يجب فإنه ،أصلعلى أنه  آخر طرف قبل

  .القياس تاريخ في أصلعلى أنه  المماثل بالبند يحتفظ السوق في مشارك

  :كما يلي الملكية حقوق أداة أو لاللتزام العادلة القيمة أن تقيس المنشأة على يجب الحاالت، ھذه مثل في              38

 ذلك كان إذا ،أصلعلى أنه  آخر طرفقبل  من به الُمحتفظ المماثل للبند ةنشط سوق في المعلن السعر استخدام      ) أ(
ً  السعر   .متاحا

 غيرتكون  سوق في المعلن السعر مثل ،رصدھايمكن  أخرى ُمدخالت استخدام ،متاحا السعر ذلك يكن لم إذا    ) ب(
  .أصلعلى أنه  آخر طرفمن قبل  به الُمحتفظ المماثل للبند ةنشط

  :مثل آخر تقويم أسلوب استخدام ،متاحة) ب(و) أ( في رصدھاالتي يمكن  األسعار لم تكن إذا      )ج(

 يتوقع التي المستقبلية النقدية التدفقات الحسبان في أخذالتي ت الحالية القيمة أسلوب مثل( الدخل منھج    ) 1(
 الفقرتين نظرأ ؛أصلعلى أنه  الملكية حقوق أداة أو بااللتزام االحتفاظ من تسلمھا السوق في مشارك

  ).11وب 10ب

من  بھا ُمحتفظ مشابھة ملكية حقوق أدوات أو اللتزامات األسعار المعلنة استخدام مثل( السوق منھج     ) 2(
  ).7ب- 5ب الفقرتين نظرأ أصول،على أنھا  أخرى أطرافقبل 

ى  آخر طرفمن قبل  ابھ ُمحتفظ منشأةالب خاصة ملكية حقوق أداة أو اللتزام المعلن السعر أن تعدل المنشأة على يجب             39 عل
اس على تنطبق ال باألصل خاصة عوامل ھناك كان إذا- فقط- أصلأنھا  ة قي ة القيم زام العادل وق أداة أو لاللت ة حق . الملكي

ك بيع يمنع قيد أثر يعكس ال األصل سعر أن أن تضمن المنشأة على ويجب ي ،العوامل بعض وتشتمل. األصل ذل د الت  ق
  :ما يلي على ،لألصل المعلن سعرال تعديلأنه ينبغي  تبين

من  بھا ُمحتفظ) مماثلة تليس اولكنھ( مشابھة ملكية حقوق أداة أو بالتزام متعلق لألصل المعلن السعريكون  نأ     ) أ(
 مثل( معينة خاصية الملكية حقوق أداة أو لاللتزام يكون قد ،المثال سبيل فعلى. أصلعلى أنھا  آخر طرفقبل 

 مشابھة ملكية حقوق أداة أو اللتزام العادلة القيمة الُمنعكسة في تلك عن تختلف) صدرللمُ  ةاالئتماني الجودة
  . أصلعلى أنھا  بھا ْحتَفظمُ 

 ،المثال سبيل على. الملكية حقوق داةأ أو اللتزامكما ل ھاــنفسھي  ليست ألصلل الحساب وحدةون ــتك نأ   ) ب(
ً  سعراً  صللأل السعر يعكس ،الحاالت بعض فيلاللتزامات،   على المستحقة المبالغ من كال تضم لحزمة ُمجمعا

 الھدف نإف الُمجمعة، للحزمةھي  اللتزامل الحساب وحدة لم تكن ذاإف. ثالث طرف ي منائتمان وتعزيز صدرالمُ 
 هھذ مثل ففي ،وعليه. الُمجمعة للحزمة العادلة القيمة وليس ،صدرالمُ  اللتزام العادلة القيمة قياس ھويكون 
  .الثالث الطرف ي منئتماناال تعزيزال ثرأ الستبعاد لألصل المرصود السعر بتعديل تقوم المنشأة نإف ،الحاالت

  أصولعلى أنھا  أخرى أطراف غير الُمحتفظ بھا من قبل الملكية حقوق وأدوات االلتزامات

 المماثل البندب يُحتفظ وال منشأةالب خاصة مشابھة أو مماثلة ملكية حقوق داةأ أو التزام لتحويل معلن سعر تاحيُ  ال عندما             40
 الملكية حقوق داةأ أو لاللتزام العادلة القيمة أن تقيس المنشأة على يجبفإنه  ،أصلعلى أنه  آخر طرف قبل من

ُ  السوق في مشارك منظور من تقويم أسلوب باستخدام  قوقح على مطالبةال صدرأ قد يكون أو بااللتزام يكون مدينا
  .الملكية
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ُ  الحسبان في تأخذ قد المنشأة فإن الحالية القيمة أسلوب تطبيق عند ،المثال سبيل على             41   :مما يلي أيا

 ذلك في بما ،بااللتزام لوفاءل أن يتكبدھا السوق في مشاركال يتوقع التي المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات     ) أ(
  ).33ب-31ب الفقرات نظرأ( االلتزام لتحمل السوق في مشارك هيطلبقد  الذي التعويض

 باستخدام مماثلة ملكية حقوق أداة أو التزام إصدار أو في للدخول السوق في مشارك يتسلمه الذي المبلغ   ) ب(
 خصائصال له يكون أنمثل ( المماثل البند تسعير عند السوق في المشاركون يستخدمھا التي االفتراضات

 الشروطب ملكية حقوق أداة أو التزام إلصدار) ميزة األكثرالسوق  أو( السوق الرئيسة في) ھانفس انيةاالئتم
  .ھاالتعاقدية نفس

  األداءب غير المتعلقة مخاطرال

ر لاللتزام العادلة القيمة تعكس             42 اطرال أث ة ب مخ ر المتعلق ة مخاطرال تشملو .األداءغي ر المتعلق  سبيل ىعل األداء،ب غي
ال اطرال الحصر، ال المث ة مخ أة الخاصة االئتماني ا( بالمنش ت كم ي ُعرف ار ف دولي المعي ر ال الي للتقري  األدوات" 7 الم
  .وبعده االلتزام تحويل قبل نفسھا ھي األداءغير المتعلقة ب مخاطرال تظل أن ويفترض"). اإلفصاحات: المالية

 يأو) االئتماني الوضع( االئتمانية ھامخاطر أثر الحسبان في تأخذ أن لاللتزام، العادلة القيمة قياس عند المنشأة، على يجب             43
 سبيل فعلى. اللتزاماعتمادا على ا األثرذلك  يختلف وقد. بااللتزام الوفاء عدم أو الوفاء احتمال على تؤثر قد أخرى عوامل
  :المثال

  ).مالي غير التزام( خدمات أو سلع بتسليم تعھدا أو) مالي التزام( نقد مبتسلي تعھدا يُعد االلتزام كان ذاإ ما     ) أ(

  .وجدت إن بااللتزام، المتعلقة االئتمانية التعزيزات شروط    )ب(

تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر المخاطر غير المتعلقة باألداء على أساس وحدة حسابه. وال يجوز لُمصدر التزام، تم            44
عن االلتزام، أن -بشكل منفصل -من طرف ثالث والذي تتم المحاسبة عنه - غير منفصل -داره مع تعزيز ائتماني إص

يُضمن أثر التعزيز االئتماني (مثال ذلك ضمان طرف ثالث لدين) في قياس القيمة العادلة لاللتزام. وإذا تمت المحاسبة 
ن الُمصدر يأخذ في الحسبان الوضع االئتماني الخاص به وليس عن االلتزام، فإ-بشكل منفصل -عن التعزيز االئتماني 

  الخاص بالطرف الثالث الضامن عند قياسه القيمة العادلة لاللتزام.

   منشأةالب خاصة ملكية حقوق أداة أو التزام تحويل يمنع قيد
  

ديالً  أو منفصالً  ُمدخالً  أن تُضمن ،بالمنشأة خاصة يةملك حقوق أداة أو اللتزام العادلة القيمة قياس عند ،لمنشأةل ال يجوز             45  تع
زام تحويل يمنعالذي  قيدال ثرأ ويتم تضمين. البند تحويل يمنع قيد بوجود تتعلق خرىأ ُمدخالتـ ل وق  داةأ أو الت ةحق  ملكي

  .العادلة القيمة لقياس خرىألا الُمدخالت في- بشكل ضمني أو صريح بشكل ماإ- منشأةالب خاصة

على سبيل المثال، في تاريخ المعاملة، قبِل كل من الدائن والمدين سعر المعاملة لاللتزام مع معرفة كاملة بأن االلتزام            46
ً في تاريخ المعاملة ُمدخل  يتضمن قيدا يمنع تحويله. ونتيجة ألن القيد يتم تضمينه في سعر المعاملة، فإنه ليس مطلوبا

ً  أثر القيد على التحويل. وبالمثل، ليس موجود، ليعكس منفصل، أو تعديل على مدخل في تواريخ القياس الالحقة  مطلوبا
  أثر القيد على التحويل. ُمدخل منفصل، أو تعديل على ُمدخل موجود، ليعكس

  الطلبتحت  بميزة ماليال االلتزام

ل( الطلبتحت  بميزة مالي اللتزام العادلة القيمة تقل ال             47 ةا مث غعن  )الطلب تحت لوديع داده المبل د الواجب س  ،الطلب عن
  .ذلك المبلغ بدفع المطالبة فيه تتم نأ يمكن تاريخ ولأ منمخصوماً 

 أو السوق مخاطر في مقاصة مراكز لھا التي المالية وااللتزامات المالية األصول على التطبيق
  المقابل لطرفل يةئتماناال مخاطرال

ا( السوق لمخاطر ماليةال تزاماتلواال ماليةال من األصول بمجموعة تحتفظ التي المنشأة تتعرض              48 ار في ُعرفت كم  المعي
دولي ر ال الي للتقري اطرللو) 7 الم ة مخ ا( االئتماني ت كم ي ُعرف ار ف دولي المعي ر ال الي للتقري لالخاصة ب) 7 الم ن ك  م

أة كانت ذاإو. المقابلة طرافألا دير المنش ك ال ت ة األصول من وعةمجمتل اتو المالي ة االلتزام ى المالي صافي  ساسأ عل
دولي المعيار ھذال أن تطبق استثناءً ب للمنشأة سمحيُ  نهإف ية،االئتمان مخاطرال وأ السوق مخاطر عرضھا ألي منتَ  ر ال  للتقري

 االلتزاماتو المالية األصول جموعةلم العادلة القيمةأن تقيس ب للمنشأة يسمح االستثناء ھذا. العادلة القيمة قياسعند المالي 
تم يمكن أن الذي السعر ساسأ على المالية لمه ي عل تس ل مركز صافي بي ل) أصل( طوي  وأ ةمعين لمخاطر تعرضال مقاب
 في ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة  في ةمعين لمخاطر تعرضال مقابل) التزام( قصير مركز صافي تحويلل دفعه يتمالذي 
 القيمة أن تقيس المنشأة على يجب ،عليه وبناءً . الحالية السوق ظروف في ظل القياس تاريخ في السوق في مشاركينال بين

ي يمكن أن يسعر كيفيةال مع- متسق بشكل- المالية وااللتزامات المالية األصول لمجموعة العادلة ا المشاركون الت  في بھ
  .القياس تاريخ في للمخاطر التعرض صافي السوق
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  :ما يلي بجميع تقوم المنشأة كانت إذا- فقط-  48 الفقرة في الوارد االستثناء بأن تستخدم للمنشأة سمحيُ               49

 سوق )مخاطرلخطر (أو  المنشأة تعرض صافي أساس على المالية وااللتزامات المالية األصول مجموعة تدير      ) أ(
 الخاصة الموثقة يةاالستثمار ستراتيجيةاال أو المخاطر إلدارة وفقا معين مقابل طرفل ائتماني لخطر أو معين
  ؛ لمنشأةبا

 إدارة موظفي كبار إلى المالية وااللتزامات المالية األصول مجموعة بشأن األساس ذلك على معلومات تقدم    ) ب(
  "؛ العالقة يذ الطرف عن اإلفصاحات" 24 الدولي المحاسبة معيار في ُعرفت كما ،المنشأة

 المركز قائمة في العادلة بالقيمة المالية وااللتزامات المالية األصول تلك بأن تقيس اختارت، قد نھاأ أو تطالَب،    ) ج(
  .تقرير فترة كل نھاية في المالي

مالية بعرض القائمة المالية. ففي بعض الحاالت، يختلف أساس عرض األدوات ال 48ال يتعلق االستثناء الوارد في الفقرة             50
في قائمة المركز المالي عن أساس قياس األدوات المالية، على سبيل المثال، عندما ال يتطلب أو ال يسمح معيار دولي 

. في مثل ھذه الحاالت، قد يلزم المنشأة أن تقوم للتقرير المالي بأن يتم عرض األدوات المالية على أساس صافٍ 
) على األصول وااللتزامات الفردية التي تشكل 56- 53الفقرات نظر أبتخصيص التعديالت على مستوى المحفظة (

مجموعة أصول مالية والتزامات مالية تُدار على أساس صافي تعرض المنشأة للمخاطر. ويجب على المنشأة أن تقوم 
  بمثل ھذه التخصيصات على أساس معقول وثابت باستخدام منھجية مناسبة بحسب الظروف. 

السياسات المحاسبية والتغييرات " 8لى المنشأة أن تتخذ قرار السياسة المحاسبية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يجب ع              51
اء بية واألخط ديرات المحاس ي التق رة ف ي الفق وارد ف تثناء ال تخدم االس تخدم 48"، لتس ي تس أة، الت ى المنش . ويجب عل

ديالت سعري العرض والطلب (االستثناء، أن تطبق تلك السياسة المحاسبية، بما في  نظر أذلك سياستھا لتخصيص تع
ة، بشكل ثابت 56) والتعديالت االئتمانية (انظر الفقرة 55-53الفقرات  ى -)، إذا كانت منطبق ى أخرى عل رة إل من فت

  محفظة معينة.

رة               52 وارد في الفق تثناء ال ة، وااللتزام-فقط - 48ينطبق االس ى األصول المالي ود األخرى في نطاق عل ة والعق ات المالي
الي  ر الم دولي للتقري ار ال ة" 9المعي دولياألدوات المالي بة ال ار المحاس ة" 39 " (أو معي ات : األدوات المالي االثب

اس"  الي إوالقي ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي تم تطبي م ي د 9ذا ل ة  .)بع ى األصول المالي ارات إل رأ اإلش ي أن تق وينبغ
رات وااللتزاما واردة في الفق ة ال ار  56-53و 51-48ت المالي ود ضمن نطاق المعي ع العق ى جمي ق عل ا تنطب ى أنھ عل

الي  ر الم دولي للتقري دولي  9ال بة ال ار المحاس الي إ 39(أو ومعي ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي تم تطبي م ي د)  9ذا ل بع
واردة والمحاسبة عنھا وفقا لھما، بغض النظر عما إذا كانت تستوفي تع ة ال ة أو االلتزامات المالي ريفات األصول المالي

  ".األدوات المالية: العرض" 32في معيار المحاسبة الدولي 

  السوق لمخاطر التعرض

 أساس على دارتُ  مالية والتزامات مالية أصول لمجموعة العادلة القيمة لقياس 48 الفقرة في الوارد االستثناء استخدام عند            53
الواقع في حدود سعري العرض  السعر أن تطبق المنشأة على يجب ة،معين سوق لمخاطر المنشأة تعرض يصاف

تلك  السوق لمخاطر المنشأة تعرض صافي على ،الظروف بحسب العادلة للقيمة تمثيال كثرألا يُعد الذيو والطلب،
  ).71و 70 الفقرتين انظر(

، يجب على المنشأة أن تتأكد أن خطر (أو مخاطر) السوق الذي تتعرض له 48في الفقرة  عند استخدام االستثناء الوارد            54
تقريباً. فعلى سبيل المثال، ال تجمع –المنشأة في نطاق تلك المجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية ھو نفسه 

المرتبطة بالتزام مالي نظراً ألن القيام المنشأة مخاطر معدل الفائدة المرتبطة بأصل مالي مع مخاطر سعر البضاعة 
بذلك لن يقلل من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر البضاعة. وعند استخدام االستثناء الوارد في 

، فإن أي مخاطر أساس ناتجة عن الُمعاِمالت غير المتماثلة لمخاطر السوق يجب أخذھا في الحسبان في 48الفقرة 
  العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية في نطاق المجموعة. قياس القيمة 

وبالمثل، يجب أن تكون مدة تعرض المنشأة لخطر (أو مخاطر) سوق معين ناتج عن األصول المالية وااللتزامات المالية             55
ً –ھو نفسه  ُ تقريبا شھرا في مقابل التدفقات النقدية  12 مدته . فعلى سبيل المثال فإن المنشأة، التي تستخدم عقدا مستقبليا

شھر من التعرض لمخاطر معدل الفائدة ألداة مالية مدتھا خمسة سنوات في نطاق مجموعة  12المرتبطة بما قيمته 
 12من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية، تقيس القيمة العادلة للتعرض لمخاطر معدل فائدة لمدة -فقط - ةُمشكل

  ) على أساس إجمالي.5-2والتعرض المتبقي لمخاطر معدل الفائدة (أي السنوات  ،لى أساس صاٍفشھرا ع
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  معين مقابل طرفل يةئتماناال مخاطرلل التعرض

 تم ماليةال لتزاماتاالو ماليةال صولمن األ لمجموعة العادلة القيمة لقياس 48 الفقرة في الوارد االستثناء استخدام عند           56
 ذلكل يةاالئتمان لمخاطرل المنشأة تعرض صافي أثر أن تُضمِّن المنشأة على يجب ،معين مقابل طرف مع الدخول فيھا

يمكن أن  عندما العادلة القيمة قياس في لمنشأةل يةاالئتمان لمخاطرل المقابل الطرف تعرض صافي أو المقابل الطرف
 في التعثر حالة في يةاالئتمان لمخاطرل التعرضمن  تقلل موجودة ترتيبات أية الحسبان في السوق في المشاركون يأخذ
 صافي أساس على الضمان مبادلة تتطلب اتفاقية أو المقابل الطرف مع ساسيةأ معاوضة اتفاقية ذلك مثال( السداد
 يف المشاركين توقعات العادلة القيمة قياس يعكس أن ويجب). اآلخر لطرفل يةئتماناال لمخاطرل طرف كل تعرض
  .السداد في التعثر حالة في-بشكل نظامي – نافذا الترتيب ھذا مثل يكون نأ احتمال بشأن السوق

  األولي ثباتاإل عند العادلة القيمة

 المدفوع السعر ھو المعاملة سعر نإف ،االلتزام أو ألصلذلك ال بادلةمُ  معاملة في التزام تحمل أو أصل اقتناء ما يتمعند            57
 السعر ھي االلتزام أو لألصل العادلة القيمة نإف ،المقابل وفي). الدخول سعر( االلتزام لتحمل الُمستلم أو األصل ءالقتنا
 المنشآتتبيع  نليس بالضرورة أ). الخروج سعر( االلتزام تحويلدفعه ل أو األصل لبيع تسلمه يتم يمكن أن الذي

 باألسعار المستلمة االلتزامات المنشآت تحول نس بالضرورة ألي ،وبالمثل. القتنائھا المدفوعة باألسعار األصول
  .لھالتحم

في العديد من الحاالت، سوف يساوي سعر المعاملة القيمة العادلة (على سبيل المثال، قد تكون تلك ھي الحالة في تاريخ              58
  صل).المعاملة عندما تحدث معاملة لشراء أصل في السوق الذي سيتم فيه بيع األ

عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تساوي سعر المعاملة، فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في            59
الحاالت التي قد ال يمثل فيھا سعر  4بالحسبان العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو بااللتزام. وتصف الفقرة 

  ألصل أو لاللتزام عند اإلثبات األولي.المعاملة القيمة العادلة ل

60            ً بالقيمة - ابتداًء –عندما يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي من المنشأة، أو يسمح لھا، بأن تقيس أصالً أو التزاما
سارة الناتجة العادلة وكان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المكسب أو الخ

  ضمن الربح أو الخسارة ما لم يحدد ذلك المعيار الدولي اآلخر للتقرير المالي خالف ذلك.

  التقويم أساليب

 ،العادلة القيمة لقياس كافية بيانات لھا والتي يُتاح الظروف بحسب مناسبة تقويم أساليب أن تستخدم المنشأة على يجب           61
– ممكن حد أكبر لىإ- تقلل نأو رصدھاالمالئمة التي يمكن  الُمدخالتمن استخدام – ممكن حد كبرأ لىإ- تزيد بحيث

 .رصدھاالتي ال يمكن  الُمدخالت استخداممن 

لبيع  في ظروف اعتيادية منتظمةإن الھدف من استخدام أسلوب تقويم ھو لتقدير السعر الذي يمكن أن تحدث به معاملة             62
االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. إن أساليب  األصل أو لتحويل

الدخل. وقد تم تلخيص الجوانب  ومنھجالتكلفة  ومنھجالسوق،  منھجھي -على نطاق واسع - التقويم الثالثة المستخدمة 
م أساليب تقويم متسقة مع واحد أو أكثر . ويجب على المنشأة أن تستخد11ب –5في الفقرات ب المناھجالرئيسة لتلك 

  لقياس القيمة العادلة. المناھجمن تلك 

في بعض الحاالت، سوف يكون من المناسب أسلوب تقويم واحد (على سبيل المثال، عند تقويم أصل أو التزام باستخدام              63
الت أخرى، سوف يكون من المناسب استخدام األسعار المعلنة في سوق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة). وفي حا

عدة أساليب تقويم (على سبيل المثال، قد تكون تلك ھي الحالة عند تقويم وحدة لتوليد النقد). وإذا تم استخدام عدة أساليب 
الحسبان مدى  تقويم لقياس القيمة العادلة، فإنه يجب أن يتم تقويم النتائج (أي المؤشرات الممثلة للقيمة العادلة) باألخذ في

معقولية نطاق القيم الُمشار إليھا من قِبل تلك النتائج. إن قياس القيمة العادلة ھو النقطة ضمن ذلك النطاق التي تُعد 
  األكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف.

أسلوب تقويم يستخدم ُمدخالت ال يمكن  إذا كان سعر المعاملة ھو القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسوف يتم استخدام            64
لقياس القيمة العادلة في فترات الحقة، فإنه يجب أن تتم معايرة أسلوب التقويم بحيث أنه عند اإلثبات األولي  رصدھا

تتساوى نتيجة أسلوب التقويم مع سعر المعاملة. إن المعايرة تؤكد أن أسلوب التقويم يعكس ظروف السوق الحالية، 
منشأة في تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل في أسلوب التقويم (على سبيل المثال، قد يكون ھناك خاصية وتساعد ال

لألصل أو االلتزام ال يستوعبھا أسلوب التقويم). بعد اإلثبات األولي، وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو 
ب على المنشأة أن تتأكد من أن أساليب التقويم تلك تعكس ، فإنه يجرصدھاأساليب تقويم تستخدم ُمدخالت ال يمكن 

  (على سبيل المثال، السعر ألصل أو التزام مشابه) في تاريخ القياس. رصدھابيانات السوق التي يمكن 
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 في ريتغيال يكون ،وبالرغم من ذلك. ثابت بشكل-العادلة  القيمة قياسل المستخدمة التقويم ساليبأ تطبيق يتم نأ يجب           65
 ريالتغي أو متعددة تقويم أساليب استخدام ما يتمعند ترجيحه في ريالتغي على سبيل المثال،( تطبيقه في أو تقويمال أسلوب

 بحسب العادلة للقيمة تمثيالُ  كثرأ أو مساوٍ  قياس يريالتغ عن كان ينتج إذا مناسبا) تقويم أسلوب على ُمطبق تعديل في
  :التالية األحداث من أي المثال، سبيل على ،حدثت إذا الحال وھ ھذا يكون وقد. الظروف

  ، أ جديدة أسواقتنشأ      ) أ(

  ؛ أ جديدة معلوماتتتاح    ) ب(

  لم تعد متاحة؛ أ–سابقا –كانت تستخدم  معلومات   ) ج(

  ؛ أالتقويم تتحسن أساليب    ) د(

  .السوق ظروف تتغير   ) ـھ(

حاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه على أنھا تغيير في تقدير محاسبي يجب أن تتم الم            66
للتغيير  8. وبالرغم من ذلك، ال تًتطلب اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  سلوب التقويم أو في تطبيقه.في تقدير المحاسبي للتنقيحات الناتجة عن تغيير في أ

  التقويم أساليب مدخالت 
  

  العامة المبادئ

المالئمة  الُمدخالتمن استخدام - ممكن حد أقصى لىإ- العادلة القيمة لقياس المستخدمة التقويم أساليب تزيد نأ يجب              67
  .رصدھالتي ال يمكن ا الُمدخالت استخداممن – ممكن حد أقصى لىإ- تقلل نأو رصدھاالتي يمكن 

لبعض األصول وااللتزامات (على سبيل المثال،  رصدھاتشمل أمثلة األسواق التي قد تكون فيھا الُمدخالت من الممكن            68
نظر الفقرة أ، وأسواق السمسرة واألسواق بدون وسطاء (متعامليناألدوات المالية) أسواق األوراق المالية، وأسواق ال

  ).34ب

يجب على المنشأة أن تختار الُمدخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام التي يمكن أن يأخذھا المشاركون في               69
رتين  زام (انظر الفق ة لألصل أو االلت ي معامل بان ف ي الحس ك 12و 11السوق ف تج عن تل االت، ين ي بعض الح ). وف

(على سبيل المثال، عالوة السيطرة أو خصم الحصة غير المسيطرة).  الخصائص تطبيق تعديل، مثل العالوة أو الخصم
دة الحساب  ع وح قاً م ون متس ى عالوة أو خصم ال يك ة عل ة العادل اس القيم ك، ال يجوز أن ينطوي قي الرغم من ذل وب

رأالواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب قياس القيمة العادلة، أو يسمح به ( ). وال 14و 13تين نظر الفق
دل  ذي يع يتم السماح بالعالوات والخصومات التي تعكس الحجم على أنه خاصية لحيازة المنشأة (تحديًدا، عامل المنع ال

ا  ياالسعر المعلن ألصل أو التزام نظراً ألن حجم التداول اليومي العادي للسوق ال يُعد كاف ة الُمحتفظ بھ تيعاب الكمي الس
رة  من قبل المنشأة، كما ال، عالوة 80ھو ُموضح في الفق بيل المث ى س زام (عل ه خاصية لألصل أو االلت دال من أن ) ب

اك سعر  ان ھن ع األحوال، إذا ك ة. وفي جمي ة العادل السيطرة عند قياس القيمة العادلة لحصة مسيطرة)، في قياس القيم
ى 1ُمدخل المستوى معلن في سوق نشطة (أي  ن ) ألصل أو التزام، فإنه يجب عل ك السعر المعل أة أن تستخدم ذل المنش

  .79بدون تعديل عند قياس القيمة العادلة، باستثناء ما ھو محدد في الفقرة 

   الطلبو العرض أسعار لىإ المستندة الُمدخالت

ان إذا             70 زام أو لألصل ك اس االلت ة الُمق ة بالقيم عر العادل عر عرض س ب وس ال،( طل بيل المث ى س دخل عل وق نم ُم  س
د  والطلب العرض سعري الواقع في حدود السعر استخدام يجب هفإن ،)متعاملين ذي يُع راألوال ياًل  كث ة تمث ة للقيم  العادل
ةل التسلسل الھرمي في المدخل عن المكان الذي يتم فيه تصنيف النظر بغض العادلة القيمة لقياس الظروف بحسب  لقيم
 سعارأو األصل مراكزل العرض سعارأ باستخدام سمحيُ و). 90-72 الفقرات نظرأ ؛3 أو 2 أو ،1 المستوى أي( العادلة
   .ذلك ولكن ال يُتطلب االلتزام، مراكزل الطلب

تخدمھا               71 رى يس عير أخ راف تس وق أو أع عري للس ط الس تخدام المتوس الي اس ر الم دولي للتقري ار ال ذا المعي ع ھ ال يمن
  العرض والطلب. سعري ة لقياسات القيمة العادلة الواقعة في حدودالمشاركون في السوق كوسيلة عملي

  العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي

ة قياسات في لمقارنةل والقابلية الثبات لزيادة              72 ة القيم إن ،الصلة ذات واإلفصاحات العادل ذا ف ار ھ دولي المعي ر ال  للتقري
ً  يضع المالي ة في ،صنفي لةالعاد للقيمة تسلسالً ھرميا دخالت ،مستويات ثالث اليب ُم ويم أس اس في المستخدمة التق  قي
ةل التسلسل الھرمي عطيي). 90-76الفقرات  نظرأ( العادلة القيمة ة لقيم ة العادل ى األولوي ة لألسعار األعل ر( المعلن  غي

ي  للمدخالت دنىاأل واألولوية) 1 المستوى ُمدخالت( المتماثلة االلتزامات أو ألصولل نشطةال سواقاأل في) عدلةالمُ  الت
  ).3 المستوى ُمدخالت( رصدھاال يمكن 
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ة              73 وفي بعض الحاالت، قد يتم تصنيف الُمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلف
ا تم تصنيف قي ه ي ك الحاالت، فإن ة. وفي تل ة العادل ه ضمن نفس في التسلسل الھرمي للقيم ة في مجمل ة العادل س القيم

ة  المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخل يُعد مھما بالنسبة لمجمل القياس. ويتطلب تقويم أھمي
زام. وال يجوز أن  بان العوامل الخاصة باألصل أو االلت ُمدخل معين بالنسبة لمجمل القياس االجتھاد، باألخذ في الحس

اً تؤخذ ا ة مطروح ة العادل لتعديالت للوصول إلى القياسات المستندة إلى القيمة العادلة، مثل تكاليف البيع عند قياس القيم
اس  تم ضمنه تصنيف قي ذي ي ة ال منھا تكاليف البيع، في الحسبان عند تحديد المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادل

  القيمة العادلة.

نظر الفقرة أإتاحة الُمدخالت المالئمة وعنصر الذاتية المتعلق بھا على اختيار أساليب التقويم المناسبة (قد يؤثر مدى             74
). وبالرغم من ذلك، يعطي التسلسل الھرمي للقيمة العادلة األولوية لمدخالت أساليب التقويم، وليس ألساليب التقويم 61

ل، قد يتم تصنيف قياس القيمة العادلة الُمطور باستخدام أسلوب القيمة المستخدمة لقياس القيمة العادلة. فعلى سبيل المثا
، اعتماداً على الُمدخالت التي تُعد مھمة بالنسبة لمجمل القياس والمستوى الذي 3أو المستوى 2الحالية ضمن المستوى 

  يتم ضمنه تصنيف تلك الُمدخالت في ھرمية القيمة العادلة.

، وأن ذلك التعديل ينتج عنه قياس للقيمة العادلة رصدهل ال يمكن ــتعدياًل باستخدام مدخ رصدهل يمكن ــإذا تطلب مدخ            75
في التسلسل الھرمي للقيمة  3بشكل جوھري، فإنه يتم تصنيف القياس الناتج ضمن المستوى -يكون أعلى أو أقل 

حسبان أثر قيد على بيع أصل عند تقدير سعر العادلة. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشارك في السوق يأخذ في ال
 2ُمدخالً ضمن المستوى األصل، فإن المنشأة تعدل السعر المعلن ليعكس أثر ذلك القيد. وإذا كان ذلك السعر المعلن يُعد 

 في 3ويُعد مھما بالنسبة لمجمل القياس، فإنه يتم تصنيف القياس ضمن المستوى  رصدهوكان التعديل ُمدخالً ال يمكن 
  التسلسل الھرمي للقيمة العادلة.

  1 المستوى ُمدخالت

 تستطيعالتي  المتماثلة االلتزامات أو ألصولل نشطةال سواقاأل في) المعدلة غير( المعلنة سعاراأل ھي 1 المستوى ُمدخالت          76
  .القياس تاريخ في ليھاإ الوصول المنشأة

على القيمة العادلة، وحينما يكون - إلى أكبر حد ممكن -دليالً يمكن االعتماد عليه  يوفر السعر المعلن في سوق نشطة           77
  .79متاحاً، يجب أن يُستخدم بدون تعديل لقياس القيمة العادلة، باستثناء ما ھو محدد في الفقرة 

ً متاح 1 المستوى ُمدخلسوف يكون            78  في بعضھا والتي قد يتم ُمبادلة ،يةالمال وااللتزامات المالية األصول من للعديد ا
 1 المستوى في التركيز يكون وبناًء عليه،). مختلفة أوراق مالية سواقفي أ على سبيل المثال،( متعددة نشطة سواقأ

  :مما يلي كل تحديد على

   ؛تزاماالل أو لألصل ميزة األكثرالسوق  ،ةرئيس سوق غياب في أو، االلتزام أو لألصل السوق الرئيسة     ) أ(

  .القياس تاريخ في السوق ذلكفي  سعرالب االلتزام أو ألصلل معاملة في الدخول تستطيع المنشأة كانت إذا ما    )ب(

  :التالية الحاالت في 1 المستوى ُمدخل أن تجري تعديالً على لمنشأةل ال يجوز              79

 على سبيل المثال،) (متماثلة ليست ولكنھا( المتشابھة تزاماتاالل وأ األصول من كبير بعدد المنشأة تحتفظ عندما   ) أ(
 ال ولكن نشطة سوق فيمتاح  معلن سعرويوجد  عادلةال قيمةالب قياسھا يتم التي) الدين األوراق المالية التي تمثل

 من الكبير لعددا أنه في ظل أي( منفرد بشكل - وااللتزامات األصول تلك من لكل بسھولة ليهإ الوصول يمكن
 تسعيرال معلومات على الحصول الصعب منه نإف ،المنشأة الُمحتفظ بھا من قبل المتشابھة وااللتزامات األصول

 أن تقيس ، كوسيلة عملية،للمنشأة يجوز نهإف ،الحالة تلك وفي). القياس تاريخ في منفرد التزام أو أصل لكل
 على سبيل المثال،( المعلنة سعاراأل على-ل حصري بشك– تعتمد ال بديلة تسعير طريقة باستخدام العادلة القيمة

يُصنف  عادلةال قيمةلل قياس بديلة تسعير طريقة استخدام عن ينتجفإنه  وبالرغم من ذلك،). التسعير مصفوفة
  .العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي في دنىأ مستوىضمن 

 على الحال، ھو ذلك يكون وقد. القياس تاريخ في العادلة القيمة نشطة سوق في المعلن سعرال يمثل ال عندما  ) ب(
 أو سمسرة سوق في صفقات أو بدون وسطاء، سوق في معامالت مثل( مھمة أحداث وقعت إذا المثال، سبيل

-  ثابت بشكل- وتطبقھا سياسة أن تضع المنشأة على ويجب. القياس تاريخ قبل ولكن سوقال إغالق بعد) إعالنات
 ألجل المعلن السعر تعديل تم ذاإ وبالرغم من ذلك،. العادلة القيمة قياسات على تؤثر قد التي األحداث تلك لتحديد

 لقيمةل في التسلسل الھرمي دنىآ مستوى ضمن صنفيُ  عادلة قيمة قياس التعديل عن ينتج هفإن ،جديدة معلومات
  .العادلة

 تمت مماثل لبند المعلن السعر باستخدام منشأةالب خاصة ملكية حقوق أداة أو اللتزام العادلة القيمة قياس عند ) ج(
 األصل أو بالبند خاصة عوامل ألجل السعر ذلكيلزم تعديل و ،نشطة سوق في أصل المتاجرة فيه على أنه

 ضمن صنفيُ  عادلة قيمة قياس ھي النتيجة فإن ،لألصل المعلن لسعرل تعديل يُتطلب لم ذاإو). 39 الفقرة نظرأ(
 لألصل المعلن لسعرل تعديل أي عن ينتج هنإف وبالرغم من ذلك،. العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي في 1 المستوى
  .العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي في دنىآ مستوى ضمن صنفيُ  عادلة قيمة قياس
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أو االلتزامات إذا كانت المنشأة تحتفظ بمركز في أصل أو التزام واحد (بما في ذلك، مركز يشمل عدداً كبيراً من األصول            80
المتماثلة، مثل حيازة أدوات مالية) وتتم المتاجرة في األصل أو االلتزام في سوق نشطة، فإنه يجب أن يتم قياس القيمة 

على أنھا نتاج للسعر المعلن لألصل أو االلتزام المنفرد وللكمية الُمحتفظ بھا 1العادلة لألصل أو االلتزام ضمن المستوى 
ون تلك ھي الحالة حتى ولو كان حجم التداول اليومي العادي للسوق غير كاٍف الستيعاب الكمية من قبل المنشأة. وتك

  الُمحتفظ بھا وأنه قد يؤثر وضع أوامر لبيع المركز في معاملة واحدة على السعر المعلن.

  2 المستوى ُمدخالت

دخالت           81 توى ُم دخالت ھي 2 المس عاراأل بخالف الُم ة س ة ضمنالمُ  المعلن توى درج ي 1 المس ن  والت ن الممك  رصدھام
  .مباشر غير أو مباشر بشكل- االلتزام أو لألصل

دي( أجل االلتزام أو لألصل كان إذا           82 ه ف ،محدد )تعاق وني أن يجبإن دخل من الممكن مالحظة ك ً –2 المستوى ُم ا - تقريب
  :ما يلي 2 ىالمستو ُمدخالت وتشمل. أو االلتزام ألصلل لألجل الكامل

  . نشطة سواقأ مشابھة فيال االلتزامات أو ألصولل المعلنة األسعار     ) أ(

   .نشطةغير  سواقأ في مشابھةال أو مماثلةال االلتزامات أو ألصولل المعلنة األسعار   ) ب(

  :المثال سبيل على التزام، أو صلأل رصدھاالتي يمكن  المعلنة األسعار بخالف الُمدخالت   ) ج(

  شائعة؛  فترات معلنة على رصدھاالتي يمكن  العائد ومنحنيات الفائدة أسعار    ) 1(

  ؛ الضمنية التقلبات    ) 2(

  الھوامش اإلئتمانية.    ) 3(

  .السوق من مؤيدةال ُمدخالتال     ) د(

ما  العوامل تلك وتشمل. االلتزام أو لباألص الخاصة لعواملا اعتمادا على 2 المستوى ُمدخالت على التعديالت تتفاوت            83
  :يلي

  ؛ األصل موقع أو حالة    ) أ(

 في الموضحة العوامل تلك ذلك في بما( االلتزام أو ألصلل نظيرة تكون التي بالبنود الُمدخالت ترتبط مدىإلى أي   ) ب(
   ؛)39 الفقرة

  .مرصودة الُمدخالت فيھاتكون  التي األسواق في النشاط مستوى أو حجم   ) ج(

ً بالنسبة لمجمل القياس، أن يُصنف قياس القيمة العادلة ضمن 2قد ينتج عن تعديل على ُمدخل المستوى          84 ، الذي يُعد مھما
  .رصدھافي التسلسل الھرمي للقيمة العادلة وذلك إذا استخدم التعديل ُمدخالت مھمة ال يمكن 3المستوى 

  ألصول والتزامات معينة 2تخدام ُمدخالت المستوىاس 35تبين الفقرة ب           85

  3 المستوى ُمدخالت

  .االلتزام أو ألصلل رصدھاالتي ال يمكن  ُمدخالتال ھي 3 المستوى ُمدخالت           86

الت مالئمة يمكن لقياس القيمة العادلة إلى المدى الذي ال تُتاح فيه ُمدخ رصدھايجب أن تُستخدم الُمدخالت التي ال يمكن          87
، وبالتالي السماح بحاالت يكون فيھا نشاط السوق ضعيفاً، إن وجد، لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس. وبالرغم رصدھا

من ذلك، يظل ھدف قياس القيمة العادلة ھو نفسه، أي سعر الخروج في تاريخ القياس من منظور المشارك في السوق 
االفتراضات التي  رصدھالتزام. وبناًء عليه، يجب أن تعكس الُمدخالت التي ال يمكن الذي يحتفظ باألصل أو يدين باال

  يمكن أن يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بما في ذلك االفتراضات بشأن المخاطر.

معين ُمستخدم لقياس القيمة العادلة (مثل نموذج  تشمل االفتراضات بشأن المخاطر تلك المخاطر المتأصلة في أسلوب تقويم          88
اس  ل قي ل المخاطر ال يمث ديال مقاب التسعير) والمخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقويم. فالقياس الذي ال يتضمن تع
ب ى س زام. فعل د تسعير األصل أو االلت ل المخاطر عن ديال مقاب درجون تع يل قيمة عادلة إذا كان المشاركون في السوق ي

بيل  ى س اس (عل ر من القي د كبي اك عدم تأك دما يكون ھن المثال، قد يكون من الضروري إدراج تعديل مقابل المخاطر عن
المثال، عندما يكون ھناك انخفاض كبير في حجم النشاط أو مستواه عند مقارنته بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام، 

ة، أو األصول أو االلتزامات المشابھة، وتكون  ة العادل ل القيم ن ال يمث ة أو السعر المعل المنشأة قد حددت أن سعر المعامل
  ).47ب-37كما ھو ُموضح في الفقرات ب
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باستخدام أفضل المعلومات المتاحة بحسب الظروف، والتي قد  رصدھايجب على المنشأة أن تطور الُمدخالت التي ال يمكن          89
، يمكن للمنشأة أن تبدأ بالبيانات الخاصة رصدھاوعند تطوير المدخالت التي ال يمكن  تشمل البيانات الخاصة بالمنشأة.

أن مشاركين آخرين في السوق –بشكل معقول -بھا، ولكن يجب عليھا أن تعدل تلك البيانات عندما تبين معلومات متاحة 
ح للمشاركين اآلخرين في السوق (على يمكن أن يستخدموا بيانات مختلفة أو أن ھناك شيئا خاصا بالمنشأة وھو غير متا

الخاصة بالمنشأة). وال يلزم المنشأة أن تبذل جھوداً مستفيضة لتحصل على معلومات بشأن  تَآُزِريَّةسبيل المثال، ال
افتراضات المشارك في السوق. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات بشأن 

والتي يتم  رصدھابشكل معقول. حيث تُعد المعلومات التي ال يمكن -في السوق والتي تكون متاحة  افتراضات المشارك
  تطويرھا بالطريقة الموضحة أعاله افتراضات مشارك في السوق وتحقق الھدف من قياس القيمة العادلة.

  ألصول والتزامات معينة. 3استخدام ُمدخالت المستوى 36توضح الفقرة ب          90

  
  اإلفصاح

 

  :كٍل مما يلي تقويم في المالية قوائمھا مستخدمي تساعد التي المعلومات عن أن تفصح المنشأة على يجب          91

 المركز قائمة في- متكرر غير أو متكرر أساس على- العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي وااللتزامات ألصولل        ) أ(
  .القياسات تلك لتطوير المستخدمة والمدخالت التقويم اليبأس :األولي ثباتاإل بعد المالي

 القياسات ثرأ :)3 المستوى( ال يمكن رصدھا مھمة ُمدخالت تستخدم التي المتكررة العادلة القيمة لقياسات     )ب(
 .للفترة اآلخر الشامل الدخل أو الخسارة أو الربح على

  :الحسبان في أن تأخذ جميع ما يلي المنشأة على يجب، 91 الفقرة في الواردة األھداف لتحقيق           92

  ؛ اإلفصاح متطلبات الستيفاء الالزم التفصيل مستوى       ) أ(

  المتنوعة؛  المتطلبات من كل علىالذي يجب وضعه  التأكيد حجم     ) ب(

  ؛ به القيام يجب الذي التفصيل أو التجميع حجم     ) ج(

  .عنھا المفصح الكمية المعلومات لتقويم إضافية لمعلومات بحاجة المالية القوائم مومستخد كان إذا ما     ) د(

 كافية غير المالي للتقرير األخرى الدولية والمعايير المالي للتقرير الدولي المعيار لھذا وفقا الُمقدمة اإلفصاحات كانت وإذا
 تلك لتحقيق الالزمة اإلضافية المعلومات عن ن تفصحأ المنشأة على يجب ، فإنه91 الفقرة في الواردة األھداف لتحقيق
  .األھداف

لل التالية المعلومات عن- كحد أدنى– أن تفصح المنشأة على يجب ، فإنه91 الفقرة في الواردة ھدافاأل لتحقيق           93 ة ك  من فئ
 العادلة بالقيمة الُمقاسة) وااللتزامات ألصولل المناسبة فئاتال تحديد عن لمعلومات 94 الفقرة نظرأ( وااللتزامات األصول

 المالي المركز قائمة في) المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا نطاق ضمن العادلة القيمة لىإ المستندة القياسات ،ذلك في بما(
  :ولياأل اإلثبات بعد

ة  :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة لقياسات        )أ( ة العادل اس القيم يقي ة ف رة نھاي رال فت ة اتولقياس .تقري  القيم
ة ر العادل ررة غي بابأ :المتك اس س ة قياسات. القي ة القيم ررة العادل ك ھي االلتزامات وأ لألصول المتك ي تل  الت
ر خرىأ دولية معايير ،بھا تسمح أو ،تتطلبھا الي للتقري ة في الم الي المركز قائم ر.  الم رة تقري ة كل فت في نھاي

ة وقياسات القيمة الع ايير دولي ا مع ا، أو تسمح بھ ادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات ھي تلك التي تتطلبھ
ال،( معينة ظروف فيأخرى للتقرير المالي في قائمة المركز المالي  دما على سبيل المث يس عن أةال تق  أصالً  منش

ُ حتفظمُ  ر األصول" 5 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا البيع تكاليف منھا مطروحا العادلة بالقيمة للبيع به ا  غي
ة القيمة ننظراً أل" المستمرة غير والعمليات للبيع بھا حتفظالمُ  المتداولة ا لألصل العادل ا مطروح اليف منھ  تك

  ).الدفتري مبلغه من قلأ البيع

 ضمنه يتم العادلة الذي لقيمةفي التسلسل الھرمي ل المستوى :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة لقياسات    )ب(
  ).3و 2و 1 المستوى( مجملھا في العادلة القيمة قياسات تصنيف

 :متكرر أساس على العادلة بالقيمة قياسھا يتم والتي التقرير فترة نھاية في بھا حتفظمُ ال االلتزاماتو ألصولل     )ج(
 التحويالت تلك سبابأو ،العادلة لقيمةل في التسلسل الھرمي 2 والمستوى 1 المستوى بين تحويالت أي مبالغ

 أن يُفصح يجبو). 95 الفقرة نظرأ( المستويين بين التحويالت حدثت قد يفترض أنه متى لتحديد المنشأة وسياسة
  . مستوى كل من التحويالت عن-  منفصل بشكل- مناقشتھا ويتم مستوى كل لىإ التحويالت عن
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 التسلسل الھرمي في 3 والمستوى 2 المستوى ضمن المصنفة المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتل     ) د(
 ھناك كان وإذا. العادلة القيمة قياس في ستخدمةالمُ  والمدخالت التقويم) أساليب( ألسلوب وصف :العادلة لقيمةل

 تقويم أسلوب ماستخدا أو الدخل منھج إلى السوق منھج من التغيير ،المثال سبيل على( التقويم أسلوب في تغيير
 العادلة القيمة قياساتلو. إجرائه) أسباب( وسبب التغيير ذلك عن أن تفصح المنشأة على يجبإنه ف ،)إضافي

 كمية معلومات أن تقدم المنشأة على يجبفإنه  ،العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي في 3 المستوى ضمن صنفةالمُ 
 يجادبإ المنشأةوال تطالب . العادلة القيمة قياس في مةالمستخد رصدھاالتي ال يمكن  المھمة الُمدخالت عن

التي ال يمكن  كميةال ُمدخالتال من قام بتطوير المنشأةتكن  لم إذا ھذا اإلفصاح طلبتبم لكي تلتزم كمية معلومات
 أو سابقة معامالت من سعاراأ منشأةال تستخدم ماعند ،المثال سبيل على( العادلة القيمة قياس عند رصدھا

أن  اإلفصاح ھذا تقديم عند لمنشأةل يمكن ال وبالرغم من ذلك،). تعديل دون ثالث طرف من تسعير وماتمعل
 معقول بشكل-  وتكون متاحة العادلة القيمة لقياس مھمةوالتي تُعد  رصدھاالتي ال يمكن  الكمية دخالتالمُ  تتجاھل

  ..للمنشأة-

 األرصدة مطابقة :العادلة قيمةلل التسلسل الھرمي في 3 المستوى ضمن صنفةالمُ  المتكررة العادلة القيمة لقياسات     )ـھ(
 عزوھا يمكن التي الفترة خالل راتيالتغي عن- منفصل بشكل-  بحيث تفصح ،الختامية رصدةاأل مع االفتتاحية
  :لما يلي

 الربح ضمن لمستقلا) البنود( والبند ،الخسارة أو الربح ضمن والُمثبتة للفترة الخسائر أو المكاسب مجموع  ) 1(
  .الخسائر أو المكاسب تلك إثبات الذي يتم فيه الخسارة أو

 ضمن المستقل) البنود( والبند ،اآلخر الشامل الدخل والُمثبتة ضمن للفترة الخسائر أو المكاسب مجموع  ) 2(
  .الخسائر أو المكاسب تلك إثباتفيه  تمي الذي اآلخر الشامل الدخل

 بشكل- لتغييرات األنواع ل تلك من كل عن ويفصح( والتسويات اإلصداراتو توالمبيعا المشتريات ) 3(
  .)منفصل

 التحويالت تلك وأسباب ،في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة 3 المستوى من أو إلى تحويالت يأ مبالغ  ) 4(
 يُفصح أن يجبو). 95 الفقرة أنظر( التحويالت تلك حدثت قديفترض أنه  متى لتحديد المنشأة وسياسة

  .3 المستوى من التحويالت عن-  منفصل بشكل- ومناقشتھا 3 المستوى لىإ التحويالت عن

 مجموع مبلغ :في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة 3 المستوى الُمصنفة ضمن المتكررة العادلة القيمة لقياسات    ) و(
 لىإ عزوه يمكن الذي الخسارة أو لربحاالُمدرج ضمن ) 1)(ـھ( البند في الواردة للفترة الخسائر أو المكاسب
 فترة نھاية في بھا حتفظمُ ال وااللتزامات األصول بتلك المتعلقة المحققة غير الخسائر أو المكاسب في التغير
 غير الخسائر أو المكاسبتلك  ثباتإ فيه تمي الذي الخسارة أو الربح ضمن المستقل) البنود( والبند ،التقرير
  .المحققة

 :في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة 3 المستوى الُمصنفة ضمن المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة ياساتلق     ) ز(
 سياساتھا المنشاة تقرر كيف المثال سبيل على ذلك، في بما( المنشأة الُمستخدمة من قبل التقويم آلليات وصف

  ).من فترة إلى أخرى العادلة القيمة قياسات في تغيراتوكيف تحلل ال للتقويم واجراءاتھا

  : في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة 3 المستوى الُمصنفة ضمن المتكررة العادلة القيمة لقياسات    ) ح(

التي ال  دخالتالمُ  في للتغيرات العادلة القيمة قياس لحساسية سردي وصف :القياساتمثل تلك  جميعل  ) 1(
 قلأ أو أعلى عادلة قيمة قياس مختلف مبلغإلى  الُمدخالت تلك في تغيرعن  ينتج قد كان إذا رصدھايمكن 

التي ال يمكن  خرىألا دخالتوالمُ  دخالتالمُ  تلك بين متبادلة عالقات ھناك تكان ذاإو. بشكل جوھري–
ً أ-  تقدمأن  المنشأة على يجبإنه ف ،العادلة القيمة قياس في ستخدمةالمُ  رصدھا ُ وصف- يضا  العالقات لتلك ا
التي ال يمكن  الُمدخالت في التغيرات ثرأ تخفف من أو تضخم نأ العالقات تلكل يمكن وكيف ادلةالمتب

 يتضمن الوصف نأ يجب نإف ،ذلك اإلفصاح طلبتبم ولاللتزام. العادلة القيمة قياس على رصدھا
يمكن التي ال  الُمدخالت ،ىأدن كحد ،رصدھاالتي ال يمكن  الُمدخالت في لتغيرات لحساسيةل السردي
  ).د( بالبند االلتزام عند عنھا اإلفصاح تمي التي رصدھا

 رصدھاالتي ال يمكن  الُمدخالت من كثرأ أو واحد تغيير كان ذاإ :المالية وااللتزامات المالية ألصولل   )2(
 على يجبفإنه  ،-جوھري بشكل- العادلة القيمة يغير - بشكل معقول–ممكنة  بديلة افتراضات ليعكس
 يةكيفتبين تلك الحقيقة وأن تفصح عن أثر تلك التغييرات. ويجب على المنشأة أن تفصح عن ال أن المنشأة
ً افتراض ليعكس يريتغ ثرأ بھا حساب تمالتي   يجب إنهف ،الغرض ھذاول. - معقولبشكل –ممكنا  بديالُ  ا
 أو تزامات؛االل مجموع أو األصول ومجموع الخسارة أو الربح بالنظر إلى التغيير جوھرية ىعل الحكم

  .اآلخر الشامل الدخل ضمن العادلة القيمة في التغيرات ثباتإ ما يتمالملكية عند حقوق مجموعبالنظر إلى 

 عن يختلف مالي غير ألصل استخدام أقصى وأفضل كان ذاإ :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة لقياسات    ) ط(
 المالي غير األصل استخدام سبب وعن الحقيقة تلك عن صحأن تف المنشأة على يجبفإنه  ،الحالي استخدامه
  .له استخدام أقصى وأفضل عن ختلفت بطريقة
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  :يلي ما أساس على وااللتزامات لألصول المناسبة الفئات أن تحدد المنشأة على يجب              94

  ؛ االلتزام أو األصل ومخاطر وخصائص طبيعة     ) أ(

  .العادلة القيمة قياس تصنيف ضمنه تمي العادلة الذي لقيمةل سلسل الھرميالت في المستوى   ) ب(

 في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة 3 المستوى الُمصنفة ضمن العادلة القيمة قياساتل كبرأ الفئات عدد يكون نيلزم أ قد
 التي وااللتزامات، ألصولل المناسبة فئاتال تحديد يتطلبو. والذاتية التأكد عدم من أعلى درجة القياسات تلكل ننظراً أل
ً - تتطلبسوف . االجتھادقدراً من  ،العادلة ةالقيمقياسات  بشأن إفصاحات لھا أن تُقدم ينبغي  أو صولاأل فئة - غالبا

 على يجب وبالرغم من ذلك،. المالي المركز قائمة في المعروضة المستقلة البنودمن مجرد  كثرأ تفصيالً  االلتزامات
 ددح ذاإو. المالي المركز قائمة في المعروضة المستقلة البنود مع بالمطابقة للسماح كافية معلومات أن تقدم المنشأة
 اإلفصاحات تقديم عند الفئة تلك أن تستخدم للمنشأة يجوزإنه ف ،التزام أو ألصل الفئة المالي للتقرير خرآ دولي معيار

  .الفقرة ھذه في الواردة لمتطلباتا تستوفي الفئة تلك كانت إذا المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا فيالواردة  المطلوبة

د ھاتسياس -بشكل ثابت  –أن تتبع و ،عن أن تفصح المنشأة على يجب              95 ى لتحدي د حدثت مت ه ق ين تحويالت يُفترض أن  ب
اتإ توقيت بشأن السياسة تكون نأ يجب). 4)(ـھ(و) ج(93 للفقرة وفقا العادلة لقيمةل في التسلسل الھرمي مستوياتال  ثب

 توقيت لتحديد السياسات مثلةأ ومن. المستويات من لتحويالتكما ھي ل المستويات لىللتحويالت إ نفسھا ھي التحويالت
    : يلي ما التحويالت

  .التحويل الذي تسبب في الظروف في التغير أو الحدث تاريخ     ) أ(

  .التقرير فترة بداية   ) ب(

  .التقرير فترة نھاية    )ج(

، فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك 48إذا اتخذت المنشأة قرار السياسة المحاسبية الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة              96
  الحقيقة.

يتم اإلفصاح لھا عن القيمة  ُمقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ولكناللكل فئة لألصول وااللتزامات غير           97
(ب)، و(د) و(ط). وبالرغم من 93العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 

الُمستخدمة في  رصدھاذلك، فإن المنشأة غير ُمطالبة بأن تقدم إفصاحات كمية عن الُمدخالت المھمة التي ال يمكن 
(د). 93في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرة  3لُمصنفة ضمن المستوى قياسات القيمة العادلة ا

لمثل تلك األصول وااللتزامات، ال يلزم المنشأة أن تقدم اإلفصاحات األخرى المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي 
  للتقرير المالي.

من طرف ثالث، فإنه يجب على الُمصدر أن -غير منفصل - داره مع تعزيز ائتماني اللتزام ُمقاس بالقيمة العادلة وتم إص            98
  يفصح عن وجود ذلك التعزيز االئتماني وعما إذا كان يتم انعكاسه في قياس القيمة العادلة لاللتزام.

لتقرير المالي في تنسيق جدولي يجب على المنشأة أن تعرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي ل             99
  ما لم يكن ھناك تنسيق آخر مناسب أكثر.
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  الملحق أ

  المصطلحات المعرفة

  ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي يُعد ھذا الملحق جزءً 

على وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير  سوق تحدث فيھا معامالت لألصل أو االلتزام بوتيرة  السوق النشطة
  أساس مستمر.

–الستبدال الطاقة الخدمية ألصل (يشار إليھا -حالياً -عكس المبلغ الذي يكون مطلوباً يتقويم  أسلوب  التكلفة منھج
  حالل الحالية).على أنھا تكلفة اإل-غالباً 

  السعر المدفوع القتناء أصل أو الُمستلم لتحمل التزام في معاملة ُمبادلة.  سعر الدخول

  السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام.  جسعر الخرو

  المتوسط المرجح المحتمل (أي متوسط التوزيع) للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.  التدفق النقدي المتوقع

بين  ظمةفي ظروف اعتيادية منتالسعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة   القيمة العادلة
  المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

من قيمة –لى أقصى حد ممكن إ- استخدام ألصل غير مالي، من قبل المشاركين في السوق، يزيد   أقصى وأفضل استخدام
) التي يُستخدم من ضمنھا "أعمال"األصل أو مجموعة األصول وااللتزامات (على سبيل المثال، 

  األصل. 

التقويم التي تحول المبالغ المستقبلية (على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الدخل  أساليب  الدخل منھج
) إلى مبلغ واحد حالي (أي مخصوم). ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس والمصروفات

  ليھا توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية.إالقيمة التي تشير 

 ذلك في بما ،االلتزام أو األصل تسعير عند السوق في المشاركون يستخدمھا التي ضاتاالفترا  الُمدخالت
  : ما يلي مثل ،المخاطر حول االفتراضات

   ؛)تسعير نموذج مثل( العادلة القيمة قياسل ُمستخدم معين تقويم أسلوب المتأصلة في المخاطر) أ(

 أو رصدھامن الممكن  الُمدخالت ونتك قدو. التقويم أسلوب مدخالت المتأصلة في المخاطر) ب(
  .رصدھاالممكن  غيرمن 

األسعار المعلنة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة تستطيع المنشأة   1ُمدخالت المستوى 
  الوصول إليھا في تاريخ القياس.

 رصدھاوالتي تكون من الممكن  1وى سعار المعلنة الُمدرجة ضمن المستالُمدخالت بخالف األ  2ُمدخالت المستوى 
  لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

  لألصل أو االلتزام. رصدھاالُمدخالت التي ال يمكن  3ُمدخالت المستوى 

سعار والمعلومات المالئمة األخرى الُمتولدة عن معامالت السوق التي ستخدم األيتقويم  أسلوب  السوق منھج
صول أو التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة (أي متشابھة) من األصول تنطوي على أ

  ."أعمال"وااللتزامات، مثل 

عن  رصدھاأو مؤيدة من بيانات السوق التي يمكن  -بشكل رئيس -الُمدخالت التي تكون مشتقة   الُمدخالت المؤيدة من السوق
  طريق االرتباط أو وسائل أخرى.

 لديھم الذينو االلتزام أو لألصل) ميزة األكثر أو( السوق الرئيسة في والبائعون ونالمشتر  المشارك في السوق
  :التالية الخصائص

ً طرافأ ليسوا نھمأ أي ھم البعض،بعض عن ونمستقل ھمنأ) ا(  معيار في ُعرفت كما عالقة ذات ا
 يذ مع طرف معاملة في السعر استخدام يمكن هنأ من الرغم على ،24 الدولي المحاسبة

 ه قد تم الدخول فينأ على دليل المنشأة لدى كان إذا العادلة القيمة لقياس دخلمُ على أنه  القةع
  . السوق شروط حسبب المعاملة

جميع  باستخدام والمعاملة االلتزام أو ألصلحول ا معقول فھم ولديھم دراية، على نھمأ)ب(
 جھود خالل من عليھا الحصول يتم قد التي المعلومات ذلك في بما ،المتاحة المعلومات
  .ومعتادة عادية للجھالة التي تكون النافي االطالع

  .االلتزام أو ألصلل معاملة في الدخول قادرون على نھمأ) ج(

 ليسوا ولكنھم الدافع لديھم نأ أي ،االلتزام أو ألصلل معاملة في الدخول في راغبون نھمأ) د(
  .بذلك القيام على بخالف ذلك مكرھين أو مجبرين

 



 13المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  16  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

لى إ- من المبلغ الذي يتم تسلمه لبيع األصل أو تقلل  –لى أقصى حد ممكن إ- السوق التي تزيد   ميزة األكثرالسوق 
من المبلغ الذي يتم دفعه لتحويل االلتزام، بعد األخذ في الحسبان تكاليف  - أقصى حد ممكن 

  المعاملة وتكاليف النقل.

مخاطر غير المتعلقة باألداء، على سبيل المثال ال الأة لن تفي بالتزام. تشمل مخاطر أن المنش  المخاطر غير المتعلقة باألداء
  الحصر، المخاطر االئتمانية الخاصة بالمنشأة.

الُمدخالت التي يتم تطويرھا باستخدام بيانات السوق، مثل المعلومات المتاحة للعموم بشأن أحداث   رصدھاالُمدخالت التي يمكن 
تعكس االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير  فعلية أو معامالت، والتي

  األصل أو االلتزام.

عتيادية االظروف في الالمعاملة 
  منتظمةال

المعاملة التي تفترض التعرض للسوق لفترة تسبق تاريخ القياس للسماح لألنشطة التسويقية العادية 
ليست معاملة إجبارية  وھيااللتزامات؛ والمعتادة لمعامالت تنطوي على مثل تلك األصول أو 

  (على سبيل المثال، تصفية إجبارية أو بيع أموال محجوزة).

  السوق الذي به أكبر حجم ومستوى من النشاط لألصل أو االلتزام.  السوق الرئيسة

عدم التأكد  ون للمخاطر مقابل تحملھمُمتََجنِّبالتعويض الذي يسعى إليه المشاركون في السوق ال  عالوة المخاطر
  ‘.تعديل مقابل المخاطر’ على أنه- أيًضا - المتأصل في التدفقات النقدية ألصل أو التزام. ويشار إليه 

 والتي االلتزام أو لألصل) ميزة األكثر أو( السوق الرئيسة في التزام تحويل أو أصل بيع تكاليف  تكاليف المعاملة
كال الضابطين  وتستوفي االلتزام تحويل وأ األصل استبعاد لىإ - مباشربشكل – عزوھا يمكن
  :التاليين

  .لھا تُعد ضروريةو المعاملةتلك  عن- مباشربشكل - تنتج أ) أنھا(

 االلتزام تحويلب أو األصل ببيع القرار اتخاذ ميت لو أنه لم المنشأةمن قبل  لم يكن ليتم تكبدھا)ب(
  ).5 المالي قريرللت الدولي المعيار في ُعرفت كما البيع لتكاليف مشابھة(

  ميزة). األكثرالتكاليف التي يتم تكبدھا لنقل أصل من موقعه الحالي إلى سوقه الرئيسة (أو   تكاليف النقل

المستوى الذي يتم عنده تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار دولي للتقرير المالي ألغراض   وحدة الحساب
  ثبات.اإل

ُمدخالت التي ال تُتاح لھا بيانات سوق والتي يتم تطويرھا باستخدام أفضل المعلومات بشأن ال  رصدھاالُمدخالت التي ال يمكن 
  االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام.
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  الملحق ب
  إرشادات التطبيق 

وله الصالحية نفسھا كما ھي  99-1تطبيق الفقرات  يُعد ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. ويوضح
  لألجزاء األخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي.

يس              1ب دما تق ق عن د تنطب ي ق ادات الت ذا الملحق االجتھ ة. يوضح ھ ويم المختلف قد تختلف االجتھادات الُمطبقة في حاالت التق
  مختلفة. منشأة القيمة العادلة في حاالت تقويمال

  

 العادلة القيمة قياس منھج

  
دير ھو العادلة القيمة قياس من الھدف نإ            2ب ذي تحدث السعر تق ه ال ة ب ة معامل ة منتظم ع في ظروف اعتيادي  أو األصل لبي

بو. الحالية السوق ظروفظل  في القياس تاريخ في السوق في مشاركينال بين االلتزام تحويلل اس يتطل ة قي ة القيم  العادل
  :جميع ما يلي أن تحدد المنشأة من

  .)حسابه وحدة مع يتفق بما( للقياس الخاضع المعين االلتزام أو صلاأل       أ) (

  ).له استخدام أقصى وأفضل مع يتفق بما( للقياس مناسبةالتي تكون  التقويم فرضية ،المالي غير صللأل     ) ب(

  .االلتزام أو ألصلل) ةميز األكثر أو( السوق الرئيسة      ) ج(

 تطوير بھا يتم التي البيانات إتاحة مدى انــالحسب في ذــاألخ مع ،للقياس المناسبة ويمــالتق) أساليب( أسلـوب     ) د(
 االلتزام أو األصل تسعير عند السوق في المشاركون يستخدمھا التي االفتراضات تمثل التي الُمدخالت
   .الُمدخالت تصنيف ضمنه يتم العادلة الذي لقيمةل التسلسل الھرمي في والمستوى

  

  )33-31 الفقرات( المالية غير األصول تقويم فرضية

 تھيئتھابخالف ذلك  أو تركيبھا تمكما ( مجموعةك أخرى أصول باالشتراك مع ستخدميُ  مالي غير ألصل العادلة القيمة قياس عند   3ب
 على التقويم فرضية أثر يعتمد ،)"أعمال" على سبيل المثال( خرىأ والتزامات أصول معباالشتراك  أو) لالستخدام
  :المثال سبيل على. الظروف

باالشتراك  أو بذاته قائم أنه أساس على األصل استخدام تمي سواء نفسھا ھي لألصل العادلة القيمة تكونأن  يمكن       ) أ(
 "أعمال" األصل كان إذا الحال ھو ذلك نيكو وقد. خرىأ التزاماتو أصول أو باالشتراك مع ىمع أصول أخر

. مجملھا في األعمال تقويم تنطوي على المعاملة نإف ،الحالة تلك وفي. تشغيلھا في السوق في المشاركون يستمر
 تَآُزِريَّة (أي السوق في للمشاركينتكون متاحة  تَآُزِريَّة مستمرة أعمال في كمجموعة األصول استخدام عن ولدتي

 أو على أساس أنه قائم بذاته ماإ لألصل العادلة القيمة في تؤثر نأ السوق التي، بناًء عليه، ينبغي المشاركين في
    ). خرىأ والتزامات أصول باالشتراك مع أو خرىأ أصول باالشتراك مع

 سقيا في خرىأ والتزامات أصول باالشتراك مع أو خرىأ أصول باالشتراك مع أصل استخداميمكن أن يُضمن      )ب(
 الحال ھو ذلك يكون وقد. على أساس أنه قائم بذاته ستخدمالمُ  األصل قيمة على تعديالت خالل من العادلة القيمة
 أو تركيبھا يتم لم( مشابھة لماكينة مرصود سعر باستخدام العادلة القيمة قياس تحديد ويتم ماكينة األصل كان إذا
 الحالة العادلة القيمة قياس يعكس بحيث والتركيب النقل ليفتكاألجل  ُمعدل ،)لالستخدام تھيئتھا- بخالف ذلك-

  ).لالستخدام وتھيئتھا تركيبھا تم التي( للماكينة والموقع الحالي

 قياس في خرىأ والتزامات أصولباالشتراك مع  أو أخرى أصول باالشتراك مع أصل استخدام يمكن أن يُضمن    ) ج(
 سبيل فعلى. لألصل العادلة القيمة لقياس ستخدمةالمُ  السوق في ركينالمشا افتراضات خالل من العادلة القيمة
 السوق في نيالمشارك أنو من نوعه اً الذي يُعد فريدو إنتاج تحت التشغيل مخزون ھو األصل كان إذا، المثال

 قد السوق في المشاركين أن تفترض للمخزون العادلة القيمة فإن ،الصنع تامة بضائع إلى المخزون يحولون
  .الصنع تامة بضائع إلى المخزون لتحويل الزمة متخصصة ماكينة يةأ باقتناء سيقومون نھمأ وأ باقتناء قاموا

 في خرىأ والتزامات أصولباالشتراك مع  أو أخرى أصول باالشتراك مع لــأص استخدام كن أن يُضمنــيم     ) د(
 األرباح طريقة استخدام عند الحال ھو ھذا يكون وقد. لألصل العادلة القيمة قياسل ستخدمالمٌ  التقويم أسلوب
-  الحسبان في أخذي ھذا التقويم أسلوب ألن نظراً  ملموس غير ألصل العادلة القيمة لقياس متعددة لفترات الزائدة
 األصل اھذمثل  استخدام فيھا يتم التي المجموعة في مرتبطة به والتزامات مكملة له أصول هأي مساھمة- تحديدا
  .موسالمل غير



 13المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  18  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

 األصل المنشأة تقيس قد ،صولمن األ مجموعة ضمن أصالً  منشأةال تستخدم ماعند للغاية، محدودة حاالت في    ) ـھ(
 قد. مجموعةالفردية لل لوصاأل على األصل لمجموعة العادلة القيمة تخصيص عند العادلة قيمته يقارب بمبلغ
 يأ( حسنالمُ  للعقار العادلة القيمة تخصيص تميو عقار ينطوي على التقويم كان إذا الحال ھو ذلك يكون

  ). والتحسينات رضاأل مثل( له المكونة ألصولعلى ا) صلاأل مجموعة

  
  )60-57 الفقرات( األولي ثباتاإل عند العادلة القيمة

 الحسبان في أن تأخذ نشأةالم على يجب ،المعاملة سعر تساوي األولي ثباتاإل عند العادلة القيمة كانت إذا ما تحديد عند          4ب
 أو ألصل العادلة القيمة المعاملة سعر يمثل ال قد ،المثال سبيل فعلى. االلتزامب أو األصلبو بالمعاملة الخاصة العوامل

  :التالية الحاالت من أي إذا وجدت األولي ثباتاإل عند لتزامال

على  عالقة ذي طرفمع  معاملة في السعر استخدام ه يمكننأ من بالرغم ،عالقة ذات طرافأ بينھي  المعاملة      ) أ(
 شروط حسبب المعاملةفي  الدخول تم هنأ على دليل المنشأة لدى كان إذا العادلة القيمة قياس في دخلمُ أنه 

  .السوق

 كوني قد ،المثال سبيل على. المعاملة في السعر قبول على اً ُمجبر البائع يكون أو كراهاإل تحت المعاملة تحدث    ) ب(
  .مالية من صعوبات يعاني البائع كان إذا الحال ھو ذلك

. العادلة بالقيمة الُمقاس االلتزام أو لألصل الحساب وحدة عن المعاملة سعر التي يمثلھا الحساب وحدة تختلف    ) ج(
 حدأ -  فقط- ھو العادلة بالقيمة الُمقاس االلتزام أو األصل كان إذا الحال ھو ھذا يكون قد المثال، سبيل فعلى

 غير وامتيازات حقوقا تتضمن المعاملة كانت وأ ،)أعمال تجميع في على سبيل المثال،( المعاملة عناصر
 المعاملة سعر كان أو ،المالي للتقرير آخر دولي لمعيار وفقا -  منفصل بشكل- قياسھا يتم عليھا منصوص
  .المعاملة تكاليف يتضمن

يمكن أن  ،المثال سبيل على). ميزة األكثر السوق أو( السوق الرئيسة عن المعاملة فيھا تحدث التي السوق تختلف     ) د(
السوق  ولكن ،التجزئة سوق في عمالء مع معامالت في يدخل متعامالً  المنشأة كانت إذا األسواق تلك تختلف
  .متعاملينال سوق في آخرين متعاملين مع يكون خروجال لمعاملة) ميزة األكثر أو( الرئيسة

  
  )66-61 الفقرات( التقويم أساليب

  
  السوق منھج

ى تنطوي التي السوق معامالت نع تتولد التي األخرى المالئمة والمعلومات األسعار السوق منھج ستخدمي             5ب  أو أصول عل
   ."أعمال" ، مثللتزاماتاالو صولمن األ )مشابھةأي ( نظيرة أو متماثلة مجموعة أو التزامات

مضاعفات السوق المشتقة من مجموعة من  - عادةً - السوق  منھجالتقويم المتفقة مع  أساليبعلى سبيل المثال، تستخدم           6ب
النظائر. وقد تكون المضاعفات ضمن نطاقات فيھا مضاعف مختلف لكل نظير. يتطلب اختيار المضاعف المناسب ضمن 

  وعية والكمية الخاصة بالقياس.النطاق االجتھاد، مع األخذ في الحسبان العوامل الن

بشكل -ستخدم يحسابي  أسلوبالسوق مصفوفة التسعير. ومصفوفة التسعير ھي  منھجالتقويم المتفقة مع  أساليبتشمل           7ب
لتقويم بعض أنواع األدوات المالية، مثل األوراق المالية التي تمثل ديناً، دون االعتماد حصريًا على األسعار -رئيس 

علنة لألوراق المالية المحددة، ولكن بدال من ذلك يتم االعتماد على عالقة األوراق المالية بأوراق مالية أخرى معلنة الم
  تستخدم كمؤشر قياسي.

  التكلفة منھج

ً  المبلغ التكلفة منھج عكسي           8ب ً - الذي يكون مطلوبا  تكلفة نھاأ على- عادةً – إليھا شاريُ ( ألصل الخدمية الطاقة الستبدال-  حاليا
  ).الحالية اإلحالل

مشارك في السوق  لمشترٍ لى التكلفة بالنسبة إمن منظور بائع مشارك في السوق، يستند السعر الذي يتم تسلمه مقابل األصل            9ب
في السوق لن يدفع  المشارك المشتري، ُمعدلة ألجل التقادم. وذلك نظراً ألن بمنافع مقارنة لهالقتناء أو تشييد أصل بديل 

مقابل أصل أكثر من المبلغ الذي يستطيع به أن يستبدل الطاقة الخدمية لذلك األصل. يشمل التقادم التدھور الطبيعي، 
وسع في مفھومه من االستھالك ألغراض التقرير أوالتقادم الوظيفي (التكنولوجي) والتقادم االقتصادي (الخارجي) وھو 

اريخية) أو لألغراض الضريبية (استخدام أعمار خدمية محددة). وفي العديد من الحاالت المالي (تخصيص التكلفة الت
حالل الحالية لقياس القيمة العادلة لألصول الملموسة التي تُستخدم باالشتراك مع أصول أخرى أو تستخدم تكلفة اإل

  باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى.
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  الدخل منھج

 أي( حالي مبلغ إلى) والمصروفات الدخل أو النقدية التدفقات على سبيل المثال،( المستقبلية المبالغ لالدخ منھج يحول        10ب
 المبالغ تلكبشأن  الحالية السوق توقعات يعكس العادلة القيمة قياس فإن ،الدخل منھج استخداميتم  ماوعند. واحد )مخصوم
  .المستقبلية

  :ما يلي المثال، سبيل على تلك، التقويم أساليب تشمل          11ب

  ؛ )30ب–12ب الفقرات أنظر( الحالية القيمة أساليب       ) أ(

 يتضمن والذي ،)شبكي نموذج أي( حدين ذو نموذج أو ميرتن-سكولز- بالك صيغة مثل ات،الخيار تسعير نماذج     ) ب(
  ؛ لخيارل الحقيقية والقيمة الزمنية القيمة من كاًل  ويعكس الحالية القيمة أساليب

  .الملموسة غير األصول لبعض العادلة القيمة لقياس ستخدمتُ  التي ،فترات متعددةل الزائدة األرباح طريقة      )ج(

  الحالية القيمة أساليب

 تعديل أسلوب على الفقرات تلك وتركز. العادلة القيمة قياسل الحالية القيمة أساليب استخدام 30ب–13ب الفقرات توضح         12ب
 قيمة أسلوب استخدامب الفقرات تلك تلزم وال). المتوقعة الحالية القيمة( المتوقعة النقدية التدفقات وأسلوب الخصم معدل
سوف . مناقشتھا تم التي األساليب على العادلة القيمة لقياس الحالية القيمة أساليب استخدام تقصر وال محدد واحد حالية

 الذي االلتزامب أو باألصل الخاصة والظروف الحقائق على العادلة القيمة لقياس ستخدمي الذي الحالية القيمة أسلوبعتمد ي
) ال مأ السوق في رصدھا يمكن المقارنة االلتزامات أو األصول سعارأ كانت إذا ما على سبيل المثال،( قياسه يجري
  .كافية بيانات مدى إتاحة وعلى

  حاليةال قيمةال قياس مكونات

 أو النقدية التدفقات على سبيل المثال،( المستقبلية المبالغ ربطل تستخدم أداة ھي) الدخل منھجل تطبيق أي( الحالية مةالقي         13ب
 الحالية القيمة أسلوب باستخدام التزام أو ألصل العادلة القيمة قياس يستوعب. خصم معدل باستخدام حالي مبلغب) القيم
  :القياس تاريخ في السوق في ينكمشارال منظور من التالية العناصر جميع

  .قياسه يجري الذي االلتزام أو لألصل المستقبلية النقدية للتدفقات تقديرا       ) أ(

 لتدفقاتا المتأصل في التأكد عدم تمثل ھا،وتوقيت ،النقدية التدفقات مبلغ في محتملة تغيرات ةأي بشأن التوقعات     )ب(
  .النقدية

 أجال أو تواريخ لھا التي يكون المخاطر من خاليةال نقديةال صولاأل على العائدب مثلةمُ  ،نقودلل الزمنية القيمة   ) ج(
 مخاطر وال التوقيت في تأكدال عدم تستحضر الالتي و النقدية التدفقات تشملھا التي الفترة مع تتطابق استحقاق

  ).المخاطر من خالي فائدة معدل أي( السداد في بھا لمحتفظا تعثر

  .)المخاطر عالوة أي( النقدية لتدفقاتا المتأصل في التأكد عدم تحملمقابل  السعر      )د(

  .الظروف بحسب الحسبان في السوق في المشاركون يأخذھا التي األخرى العوامل    ) ـھ(

 المنشأةب ية الخاصةئتماناال مخاطرال ذلك في بما ،االلتزام بذلك المتعلقة األداءب غير المتعلقة مخاطرال :اللتزامل    ) و(
  ).المدين أي(

  العامة المبادئ

 المبادئ جميع إنف وبالرغم من ذلك،. 13ب الفقرة في الواردة للعناصر استيعابھا كيفية في الحالية القيمة أساليب تختلف          14ب
  :العادلة القيمة قياسل ستخدميُ  حالية قيمة أسلوب يأ تطبيق تحكم التالية العامة

 تسعير عند السوق في المشاركون يستخدمھا التي االفتراضات الخصم ومعدالت النقدية التدفقات تعكس أن ينبغي      ) أ(
  .االلتزام أو األصل

 أو األصل لىإ عزوھا يمكن التي العوامل- فقط-  الحسبان في الخصم معدالتو النقدية التدفقات تأخذ أن ينبغي    ) ب(
  .قياسه يجري الذي االلتزام

 تتفق التي االفتراضات الخصم معدالت تعكس نأ ينبغي ،المخاطر عواملآثار  ازدواجية حساب أو حذف لتجنب      )ج(
 التوقعات في تأكد عدم يعكسالذي  خصمال معدل يُعد ،المثال سبيل على. النقدية لتدفقاتا المتأصلة في تلك مع

 تعديل أسلوب أي( لقرض التعاقدية النقدية التدفقات يستخدم كان إذا مناسبا في السداد يالمستقبل التعثر بشأن
 أي( المتوقعة النقدية التدفقات استخدام يتم كان إذا هنفس المعدل أن يتم استخدام وال يجوز). الخصم معدل

 -  بالفعل- تعكس المتوقعة النقدية التدفقات ننظراً أل) متوقعةال حاليةال قيمةال أسلوب أي) (المحتملة ةالمرجح
 خصم استخدام معدل ينبغي ؛ذلك من وبدال السداد؛ في يالمستقبل التعثر من التأكد عدم بشأن راضاتاالفت

  .المتوقعة النقدية التدفقات في المتأصلة المخاطر مع متناسب
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ً  متسقة الخصم معدالتو النقدية التدفقات بشأن االفتراضات تكون أن ينبغي     ) د(  نأ ينبغي ،المثال سبيل على. داخليا
 معدل يتضمنحيث . التضخم أثر يتضمن بمعدل ،التضخم أثر تتضمن التي ،سميةاال النقدية التدفقات خصم يتم

 تتضمن ال التي ،الفعلية النقدية التدفقات خصمأن يتم  وينبغي. التضخم أثر المخاطر من الخالي سمياال الفائدة
 باستخدام الضريبة بعد النقدية التدفقات خصمن يتم أ ينبغي وبالمثل،. التضخم أثر يتضمن ال بمعدل ،التضخم أثر

 التدفقات تلك مع يتسق بمعدل الضريبة قبل النقدية التدفقات خصمأن يتم  ينبغي كما. الضريبة بعد خصم معدل
  .النقدية

 التدفقاتتسجيل  بھاالتي يتم  العملة التي تحكم االقتصادية العوامل مع متسقة الخصم معدالت تكون أن ينبغي    ) ـھ(
 .النقدية

  التأكد وعدم المخاطر

 المستخدمة النقدية التدفقات ننظراً أل تأكدال عدم ظروف في حاليةال قيمةال أساليب باستخدام عادلةال قيمةال قياس إجراء يتم          15ب
. مؤكد غير توقيتھاو النقدية التدفقات مبلغ من كل يكون ،الحاالت من العديد وفي. معلومة مبالغ وليست تقديرات ھي

  .السداد في تعثر مخاطر ھناك كانت إذا مؤكدة غير تكون ،قرضال دفعات مثل، تعاقديبشكل – الثابتة المبالغ وحتى

ً يطلب المشاركون في السوق          16ب تعويًضا (أي عالوة مخاطر) لتحمل عدم التأكد المالزم للتدفقات النقدية ألصل أو  عموما
قيمة عادلة عالوة المخاطر التي تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون في السوق مقابل الن يتضمن قياس أالتزام. ينبغي 

ن القياس ال يمثل بصدق القيمة العادلة. وفي بعض الحاالت قد يكون إعدم التأكد المالزم للتدفقات النقدية. وبخالف ذلك ف
درجة الصعوبة لوحدھا ليست سببا كافيا الستثناء عالوة ن إمن الصعب تحديد عالوة المخاطر المناسبة. ومع ذلك ف

  المخاطر.

 سبيل على .تستخدمھا التي النقدية التدفقات نوع وفي المخاطر مقابل بھا تعدلالتي  كيفيةال في الحالية القيمة أساليب تختلف          17ب
  :المثال

 النقدية والتدفقات المخاطرب ُمعدل خصم معدل) 22ب–18ب الفقرات أنظر( الخصم معدل تعديل أسلوب ستخدمي      ) أ(
  . احتماالً  األكثر أو أو الُمتعھد بھا ،التعاقدية

 المخاطرب معدلة متوقعة نقدية تدفقات) 25ب الفقرة أنظر( المتوقعة الحالية القيمة ألسلوب 1 الطريقة ستخدمت    ) ب(
  .المخاطر من خاليا ومعدال

 معدلة غير متوقعة نقدية تدفقات) 26ب الفقرة أنظر( المتوقعة الحالية القيمة سلوبأل 2 الطريقة ستخدمت    ) ج(
 المعدل ذلك يختلف. السوق في المشاركون يطلبھا التي المخاطر عالوة ليتضمن ُمعدل خصم ومعدل المخاطرب

  .الخصم معدل تعديل أسلوب في المستخدم المعدل عن

  الخصم معدل تعديل أسلوب

 كانت سواء ،محتملةال الُمقدرة مبالغال نطاق من النقدية التدفقات من واحدة مجموعة الخصم معدل تعديل أسلوب خدمستي        18ب
 التدفقات تلك تكون ،الحاالت جميع وفي. احتماال األكثر النقدية التدفقات أو) السند حالة في ھو كما( بھا اً ُمتعھد أو تعاقدية
 مقابل السند بھا الُمتعھد أو التعاقدية النقدية التدفقات تكون على سبيل المثال،( محددة حداثأ بوقوع مشروطة النقدية

 الخصم معدل تعديل أسلوب في المستخدم الخصم معدل يتم اشتقاق). المدين قبل منفي السداد  تعثر حدوث بعدم مشروطة
 التدفقات خصم يتم ومن ثم،. السوق في ة بھاالُمتاجر يتم مقارنة لھا التزامات أو ألصول قابلة للرصدال العائد معدالت من

 المشروطة النقدية التدفقات تلك لمثل قدرمُ  أو مرصود سوق معدلب احتماال األكثر أو ،بھا الُمتعھد أو ،التعاقدية النقدية
  ).عائد السوق معدل أي(

 المقارنة. ويتم التحقق من المقارنة لھازامات لبيانات السوق لألصول أو االلت تعديل معدل الخصم تحليالً  أسلوبتطلب ي         19ب
باألخذ في الحسبان طبيعة التدفقات النقدية (على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية أو ما 

(على لى عوامل أخرى إللتغيرات في الظروف االقتصادية)، إضافة - بشكل مشابه -إذا كان من المحتمل أن تستجيب 
سبيل المثال، الوضع االئتماني، والضمان، والمدة، والشروط المقيدة والسيولة). وبدالً من ذلك، إذا كان األصل أو االلتزام 

المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه، فإنه قد -بشكل واضح -ال يعكس  المقارن له
مقترناً بمنحنى العائد الخالي من  مقارنة لهل خصم باستخدام بيانات لعدة أصول أو التزامات يكون من الممكن اشتقاق معد

  "البناء"). منھجالمخاطر (أي باستخدام 

 عدم ليس ھناك نهأ أي( ةواحد سنة في عملة وحدة 1 800 لتسلم تعاقدي حق ھو أ األصل أن افترض البناء، منھج لتوضيح          20ب
 معلوماتال ذلك في بما ،األصول تلك حول المعلومات نأو ،مقارنة له ألصول قائم سوق ھناك نأو). وقيتالت بشأن تأكد
  :المقارنة له األصول تلك ومن. متاحة ،السعر عن
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. عملة وحدة 1083 قدره سوقي سعر وله ةواحد سنة في عملة وحدة 1200 لتسلم تعاقدي حقھو  ب األصل       ) أ(
 1200% [(10.8 يكون) ةواحد سنة في السوق عائد معدل أي( الضمني السنوي العائد دلمع فإن وبالتالي،
  ].1 -) عملة وحدة 1083/عملة وحدة

 وبالتالي،. عملة وحدة 566 قدره سوقي سعر وله سنتين في عملة وحدة 700 لتسلم تعاقدي حقھو  ج األصل       ) ب(
 566/عملة وحدة 700% [(11.2 يكون) سنتين في السوق عائد معدل أي( الضمني السنوي العائد معدل فإن
  ].1 -0.5)^عملة وحدة

  ).واالئتمان المحتمل السداد تشتت أي( بالمخاطر يتعلق فيما مقارنة لبعضھا البعض الثالثة األصولجميع         ) ج(
  
لى توقيت األصل ب واألصل ج (أي سنة إل أ بالنسبة باالستناد إلى توقيت الدفعات التعاقدية التي سيتم تسلمھا مقابل األص          21ب

ً لألصل ب مقابل سنتين لألصل ج) فإنه يفترض أن األصل ب يُعد  ةواحد أكثر لألصل أ. وباستخدام الدفعة  مقارنا
المشتق من األصل ب  ةواحد لسنةوحدة عملة) ومعدل السوق  800التعاقدية التي سيتم تسلمھا فيما يتعلق باألصل أ (

). وبدال من ذلك، وفي غياب 1,108وحدة عملة/ 800وحدة عملة ( 722ن القيمة العادلة لألصل أ تكون إ)، ف%10,8(
البناء.  منھجمعلومات سوقية متاحة عن األصل ب، فإن معدل السوق لعام واحد يمكن اشتقاقه من األصل ج باستخدام 

 ةواحد لسنةلى معدل السوق إ) يتم تعديله 11,2%صل ج (ليه األإوفي تلك الحالة، فإن معدل السوق لعامين الذي يشير 
ضافي لتحديد ما إذا كانت إباستخدام ھيكل األجل لمنحنى العائد الخالي من المخاطر. وقد يكون مطلوبا معلومات وتحليل 

ة سنة عالوات المخاطر ألصول لمدة سنة واحد ولمدة عامين ھي نفسھا. وإذا ما تحدد أن عالوات المخاطر ألصول لمد
  ولمدة سنتين ليست ھي نفسھا، فإن معدل عائد السوق لعامين يتم إجراء مزيد من التعديل عليه ألجل ذلك األثر. ةواحد

ق            22ب د تطبي لوبعن اطر  أس ل المخ ديل، ألج تم إدراج تع ه ي ة، فإن دفوعات ثابت ى مقبوضات أو م دل الخصم عل ديل مع تع
ات المتأصلة في التدفقات النقدية ل  ألسلوبألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه، ضمن معدل الخصم. وفي بعض التطبيق

ديل  د يكون من الضروري تع ة، فق دفوعات ثابت ي ال تكون مقبوضات أو م تعديل معدل الخصم على التدفقات النقدية الت
  اشتقاق معدل الخصم.الذي يتم منه  المرصودمع األصل أو االلتزام  المقارنةلى إالتدفقات النقدية وصوال 

  المتوقعة الحالية القيمة أسلوب

 المحتمل المرجح المتوسط تمثلالتي  نقديةال تدفقاتمن ال مجموعة بداية نقطةك المتوقعة الحالية القيمة أسلوب ستخدمي         23ب
 ،ھي التي ،المتوقعة لقيمةل مماثالً  الناتج التقدير ويكون). المتوقعة النقدية التدفقات أي( النقدية التدفقات لجميع

 باعتبارھا ابھ المتصلة االحتماالتب منفصل عشوائي لمتغير المحتملة للقيم المرجح المتوسط ،االحصائية بالمصطلحات
 غيرالمتوقع يكون  الناتج النقدي التدفق نإف محتملة، مرجحة ھيالمحتملة  النقدية التدفقات جميع ألننظرا و. أوزان
  ).الخصم معدل تعديل أسلوب في المستخدمة النقدية التدفقات على خالف( محدد حدث أي بوقوع مشروط

أنه قد تختلف  مخاطر الحسبان في يأخذون للمخاطر المتجنبين في السوق المشاركين فإن ي،استثمار قرار اتخاذ عند        24ب
  :المخاطر من نوعين بين المالية حفظةالم نظرية وتميز. المتوقعة النقدية التدفقات عن الفعلية النقدية التدفقات

  .معين التزام أو بأصل الخاصة المخاطر وھي ،)قابلة للتنويع( منتظمة غير مخاطر      ) أ(

 خرىاأل البنود مع التزام أو أصل فيھا يشترك التي المشتركة المخاطر وھي ،)غير قابلة للتنويع( منتظمة مخاطر    ) ب(
  .ةُمنَّوع محفظة في

 تحمل قابلم- فقط- السوق في المشاركينيتم تعويض  هنإف ،متوازنة سوق حالة في نهأ المالية المحفظة ريةنظ تفترض
 ه قد تُتاحنإف ،متوازنة غير أو ؤةتكون غير كف التي سواقاأل في ماأ. (النقدية لتدفقاتا المتأصلة في المنتظمة المخاطر

  .)التعويض أو لعائدل خرىأ شكالأ

القيمة الحالية المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة لألصل ألجل المخاطر المنتظمة (أي السوقية)  ألسلوب 1 الطريقة عدلت         25ب
من خالل طرح عالوة مخاطر النقد (أي التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالمخاطر). تمثل تلك التدفقات النقدية المعدلة 

 النقدي التدفق ُمعادلكد، والذي يتم خصمة بمعدل فائدة خالي من المخاطر. يشير بالمخاطر ُمعادل التدفق النقدي المؤ
لى التدفق النقدي المتوقع (كما تم تعريفه)، ُمعدل بالمخاطر بحيث أن المشارك في السوق ال يبالي بمبادلة تدفق إ المؤكد

على استعداد لمبادلة تدفق نقدي متوقع قدره نقدي مؤكد بتدفق نقدي متوقع. على سبيل المثال، إذا كان المشارك في السوق 
وحدة عملة يُعد الُمعادل المؤكد لمبلغ  1000وحدة عملة، فإن مبلغ  1000وحدة عملة مقابل تدفق نقدي مؤكد قدره  1200
وحدة عملة يمثل عالوة مخاطر النقد). وفي تلك الحالة فإن المشارك في السوق  200وحدة عملة (أي أن مبلغ  1200
  لألصل المحتفظ به. في وضع محايد بالنسية سيكون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ‘.(وحدة عملة) عملة وحدات’بـ  النقدية المبالغ تُقوم المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في   1
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القيمة الحالية المتوقعة ألجل المخاطر المنتظمة (أي السوقية) من خالل تطبيق  ألسلوب 2 الطريقةعدل توفي المقابل،          26ب
عليه، يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع  بناءً وعالوة مخاطر على معدل الفائدة الخالي من المخاطر. 

النقدية المرجحة المحتملة. ويمكن أن تستخدم النماذج المستخدمة لتسعير األصول المعدل المتوقع المرتبط بالتدفقات 
المحفوفة بالمخاطر، مثل نموذج تسعير األصل الرأسمالي، لتقدير معدل العائد المتوقع. ونظراً ألن معدل الخصم 

من المحتمل أن يكون أعلى  تعديل معدل الخصم ھو معدل عائد يتعلق بتدفقات نقدية مشروطة، فإنه أسلوبالمستخدم في 
القيمة الحالية المتوقعة، والذي ھو معدل عائد متوقع يتعلق بالتدفقات  ألسلوب 2 الطريقةمن معدل الخصم المستخدم في 

  المحتملة. النقدية المتوقعة أو المرجحة
 

تم  ةوحدة عملة في سنة واحد 780ألصل تدفقات نقدية متوقعة قدرھا ل، افترض أن 2 والطريقة 1 الطريقةلتوضيح          27ب
تحديدھا على أساس التدفقات النقدية المحتملة واالحتماالت المبينة أدناه. وأن معدل الفائدة الخالي من المخاطر الُمنطبق 

%، وأن عالوة المخاطر المنتظمة ألصل له نفس وضع المخاطر ھي 5ھو  ةواحد لسنةعلى تدفقات نقدية بأفق زمني 
3.%  

  التدفقات النقديةاالحتماليةالنقدية المحتملةالتدفقات 
 المحتملة المرجحة

 وحدة عملة 75%15وحدة عملة 500
 وحدة عملة 480%60وحدة عملة 800
 وحدة عملة 225%25وحدة عملة 900

 وحدة عملة 780 التدفقات النقدية المتوقعة   

وحدة عملة) المتوسط المرجح المحتمل للنتائج الثالث  780قدية المتوقعة (في ھذا التوضيح البسيط، تمثل التدفقات الن        28ب
القيمة  أسلوبوبالرغم من ذلك، لتطبيق   المحتملة. وفي حاالت أكثر واقعية، فقد يكون ھناك العديد من النتائج المحتملة.

المحتملة في الحسبان باستخدام نماذج أخذ توزيعات جميع التدفقات النقدية  -دائما -الحالية المتوقعة، ليس من الضروري 
واالحتماالت المنفصلة التي  التصوراتمعقدة. وبدال من ذلك، قد يكون من الممكن تطوير عدد محدود من  وأساليب

منشأة التدفقات النقدية المحققة لبعض الفترات التستوعب مصفوفة التدفقات النقدية المحتملة. على سبيل المثال، قد تستخدم 
ة المالئمة، والُمعدلة ألجل التغيرات في الظروف التي تحدث الحقا (على سبيل المثال، التغيرات في العوامل السابق

الخارجية، بما في ذلك الظروف االقتصادية أو السوقية، واتجاھات الصناعة والمنافسة باإلضافة إلى التغيرات في 
  خذ في الحسبان افتراضات المشاركين في السوق.دا)، مع األبشكل أكثر تحدي-العوامل الداخلية التي تؤثر في المنشأة 

 باستخدام تحديدھا تم سواء نفسھا ھي لألصل النقدية للتدفقات) العادلة القيمة أي( الحالية القيمة نإف ،النظرية الناحية من         29ب
  :كما يلي 2 الطريقة أو 1 الطريقة

 غياب وفي). يةالسوق أي( المنتظمة المخاطر ألجل المتوقعة النقدية تدفقاتال تعديل يتم ،1 الطريقة استخدامب      )أ(
 من التعديل ھذامثل  اشتقاق يمكن هنإف ،المخاطر مقابل التعديل مبلغ لىإ-  مباشربشكل – تشير سوق بيانات
 مقابل ديلالتع تحديد يمكن هنإف ،المثال سبيل على. ةالمؤكد الُمعادالت مفھوم باستخدام األصل تسعير نموذج

 780( %3 بنسبة منتظمة مخاطر عالوة باستخدام) عملة وحدة 22 قدرھا النقد مخاطر عالوة أي( المخاطر
 المخاطرب معدلة متوقعة نقدية تدفقات عنه ينتج والذي ،])1.05/1.08( × عملة وحدة 780[ – عملة وحدة
 المؤكد عادلالمُ  يُعد عملة وحدة 758 مبلغ إن). عملة وحدة 22 – عملة وحدة 780( عملة وحدة 758 قدرھا
 أي( الحالية القيمةحيث تكون ). %5( المخاطر من خاليال فائدةال بمعدل خصمه ويتم عملة وحدة 780 لمبلغ
  ).1.05 /وحدة عملة 758( عملة وحدة 722 لألصل) العادلة القيمة

 من وبدال. (أي السوقية) المنتظمة المخاطر ألجل المتوقعة النقدية التدفقات تعديل يتم ال ،2 الطريقة استخدامب    ) ب(
 بمعدل المتوقعة النقدية التدفقات خصم يتم ،وعليه. الخصم معدل ضمن المخاطر مقابل التعديل يتم إدراج ،ذلك
 حيث تكون). %3 منتظمة مخاطر عالوة زائد %5 المخاطر من الخالي الفائدة معدل أي( %8 قدره متوقع عائد
  ). 1,08/وحدة عملة 780( عملة وحدة 722 لألصل) العادلة القيمة أي( الحالية القيمة

 اختيار يعتمد. 2 الطريقة أو 1 الطريقة استخدام يمكن نهإفلقياس القيمة العادلة،  متوقعةال حاليةال قيمةال أسلوب استخدام عند         30ب
 بيانات تاحةإ ومدى ،قياسه يجري الذي لتزاماال أو باألصل الخاصة والظروف الحقائق على 2 الطريقة أو 1 الطريقة
  .الُمطبقة واالجتھادات كافية
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من  بھا غير الُمحتفظ بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق وأدوات االلتزامات على الحالية القيمة أساليب تطبيق
  )41و 40 الفقرتان( أصولعلى أنھا  خرىأ طرافقبل أ

 

ه  آخر طرفمن قبل  به غير ُمحتفظ اللتزام العادلة القيمة قياسل الحالية القيمة أسلوب استخدام عند             31ب ى أن ى ( أصلعل عل
ة التدفقات أن تقدر أخرى، أمور بين من المنشأة، على يجبفإنه  ،)بسحب أصل من الخدمة لتزاماال سبيل المثال،  النقدي

دھا السوق في المشاركون يتوقع التي المستقبلية الخارجة اءل تكب االلتزام لوف ك تتضمن أن ويجب. ب دفقات تل ة الت  النقدي
اليف بشأن السوق في المشاركين توقعات المستقبلية الخارجة اء تك االلتزام الوف ذي التعويضو ب ه ال  في المشارك يطلب
  :ما يلي مقابل السوق في مشاركال يطلبه الذي العائد التعويض ذلك مثل ويتضمن. االلتزام لتحمل السوق

 نشطةأل أن تستخدم يمكنالتي  مواردال استخدامب ؛ على سبيل المثال،بااللتزام الوفاء قيمة أي( بالنشاط القيام      ) أ(
  ).أخرى

 النقدية التدفقات أنه قد تختلف مخاطر تعكس التي المخاطر عالوة أي( بااللتزام المرتبطة المخاطر تحمل    )ب(
  ).33ب الفقرة أنظر ؛المتوقعة خارجةال النقدية التدفقات عن الفعلية الخارجة

لذلك االلتزام.  رصدهعلى سبيل المثال، التزام غير مالي ال يتضمن معدل عائد تعاقدي وليس ھناك عائد سوقي يمكن              32ب
في بعض الحاالت، سيكون من الممكن تمييز مكونات العائد الذي يطلبه المشاركون في السوق عن بعضھا البعض 

أتعاب ثابتة). وفي حاالت أخرى،  أساس على ثالث طرفمتعاقد  يطلبه الذي السعر استخدام عند المثال، سبيل على(
بشكل منفصل (على سبيل المثال، عند استخدام السعر الذي يطلبه متعاقد طرف –يلزم المنشأة أن تقدر تلك المكونات 

في تلك الحالة ال يتحمل مخاطر التغيرات المستقبلية في  ثالث على أساس التكلفة زائد ھامش ربح نظراً ألن المتعاقد
  التكاليف).

غير  بالمنشأة خاصة ملكية حقوق داةأ أو اللتزام العادلة القيمة قياس ضمن مخاطر عالوة أن تدرج منشأةال تستطيع           33ب
  :التالية بأحد الطرق أصلعلى أنھا  آخر طرفمن قبل  بھا ُمحتفظ

  أو ؛)الخارجة النقدية التدفقات مبلغ في زيادةعلى أنھا  أي( النقدية التدفقات تعديل اللخ من      أ) (

 في تخفيضعلى أنھا  أي( الحالية قيمھا إلى المستقبلية النقدية التدفقات خصمل المستخدم المعدل تعديل خالل من     )ب(
  ).الخصم معدل

 تمت إذا ،المثال سبيل فعلى. المخاطر مقابل التعديالت ذف،، أو حسابازدواجية ح أن تضمن عدم المنشأة على ويجب
أن  يجوز الفإنه  ،بااللتزام المرتبطة المخاطر تحمل مقابل التعويض الحسبان في تأخذل الُمقدرة النقدية التدفقات زيادة

  .المخاطر تلك ليعكس الخصم معدل يتم تعديل
  

  
  )71- 67 الفقرات( التقويم أساليب ُمدخالت

ال، ( وااللتزامات األصول بعضل رصدھامن الممكن  الُمدخالت فيھا تكونقد  التي سواقاأل مثلةمن أ             34ب بيل المث ى س عل
  :ما يلي) المالية دواتاأل

-  في العموم– ممثلةو بسھولة متاحة اإلغالق أسعار تكون ،المالية األوراق سوق في .المالية األوراق أسواق       )أ(
  .المالية لألوراق لندن سوق ذلكلمثل  ومثال. دلةالعا لقيمةل

 لحسابھم البيع أو بالشراء إما( للمتاجرة على استعداد نومتعاملال يكون ،متعاملينال سوق في .متعاملينال سواقأ    )ب(
 يقومون التي البنود من بمخزون لالحتفاظ موالھمأ رؤوس استخدام خالل من سيولة بذلك موفرين )،الخاص
 متعاملال يكون الذي السعر تمثل التي( واألسعار المطلوبة ةضوعرمال سعاراأل تٌتاح ما وعادة. لھا سوق بإيجاد

 سھولة أكثر بشكل- ) التوالي على به، لبيععلى استعداد ل متعاملال يكون الذي والسعر به لشراءعلى استعداد ل
 أسواق ھي) للعموم األسعار عن لتقريرا فيھا يتم التي( خارج المقصورة األسواق نإ. اإلغالق أسعار من-

ً -  وتوجد. متعاملين  األدوات بعض ذلك في بما ،خرىألا وااللتزامات األصول لبعض متعاملين أسواق-  أيضا
  ).المستخدمة المعدات على سبيل المثال،( المادية واألصول والسلع ،المالية

ليسوا على  ھمولكن والبائعين، المشترين بين وفيقالت السماسرة يحاول السمسرة، سوق في .السمسرة أسواق     )ج(
 لالحتفاظ الخاصة موالھمأ رؤوس السماسرة يستخدم ال ،خرىأ وبعبارة. الخاص لحسابھم استعداد للمتاجرة

 من المطلوبة سعارواأل المعروضة سعاراأل السمسار يعلم. لھا سوق بإيجاد يقومون التي البنود من بمخزون
 ،االحيان بعض وفي. خرآلا لطرفل السعر تطلباتم طرف كل يدرك ال عادة ولكن المعنية، طرافاأل قبل
 مطابقة فيھا يتمالتي  ،لكترونيةاال تصاالتاال شبكات السمسرة سواقأ تشمل. المنجزة معامالتال سعارأ تُتاح

  .سكنيةالو تجاريةال العقارات سواقأو ،البيعمع طلبات  الشراء طلبات

 بيع إعادة وأابتداءً كانت  سواء ،المعامالت بشأن التفاوض يتم وسطاء، بدون سوق في .وسطاء بدون سواقاأل     ) د(
  . المعامالت ھذه عن المعلومات من القليل للعموم وقد يُتاح. وسيط بدون-  مستقل بشكل-
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 )90-72 الفقرات( العادلة لقيمةل التسلسل الھرمي

  

  )85-81 الفقرات( 2 المستوى ُمدخالت

  :ما يلي معينة والتزامات ألصول 2 المستوى ُمدخالت مثلةأمن               35ب

 لندن معدلمعدل المقايضة ل لىإتستند  ،الدفع عند متغيرة ،االستالم عند ثابتة فائدة معدل مقايضة      ) أ(
 لالمعد ذلك كان إذا للمقايضة ليبور معدل ھو 2 المستوى ُمدخل ويكون. )ليبور( بنوكال بين المعروض
ً – معلنة فترات على-  عادة– رصدهمن الممكن    .المقايضة أجل لكامل- تقريبا

. جنبيةأ عملةب ُمقوم عائد منحنى لىإتستند  ،الدفع عند متغيرة ،االستالم عند ثابتة فائدة معدل مقايضة       )ب(
والذي يكون من  ةجنبيأ عملةب عائد ُمقوم منحنى لىإالمستند  المقايضة معدل ھو 2 مستوىال ُمدخل ويكون

ً – معلنة فترات على- عادة– رصدهالممكن   أجل كان إذا الحال ھو ذلك ويكون. المقايضة أجل لكامل- تقريبا
 سنوات، 9 لمدة معلنة فترات على- عادة– رصدهمن الممكن  المعدل ذلك وكان سنوات 10 ھو المقايضة

  . مجملھا في للمقايضة العادلة القيمة سلقيا مھما العائد لمنحنى معقول استقراء أي يكون الأ ةطيشر

 ويكون. محدد لبنك أساس معدل تستند إلى ،الدفع عند متغيرة ،االستالم عند ثابتة فائدة معدل مقايضة      ) ج(
 يتم التي القيم كانت إذا االستقراء خالل من اشتقاقه يتم الذيو للبنك ساساأل المعدل ھو 2 مستوىال ُمدخل

 فائدة بمعدل االرتباط طريق عن ،المثال سبيل على ،رصدھامن الممكن  سوق ببيانات مؤيدة استقراؤھا
ً - رصدهيكون من الممكن    . المقايضة أجل كامل مدار على- تقريبا

 التقلب ھو 2 المستوى ُمدخل يكونو. المالية السوق في ُمتداولة مــأسھعلى  سنوات ثالثة دةــلم خيار       ) د(
 التالية الثالث الشروط إذا كانت سنوات لثالث االستقراء خالل من ذي يتم اشتقاقهوال لألسھم الضمني
  :موجودة

   .وسنتين ةواحد سنةمدة ل على األسھم لخيارات األسعار رصدمن الممكن  كوني نأ     ) 1(

ن الممكن م سوق ببيانات مؤيداً  سنوات ثالثلمدة  لخياره ؤالذي تم استقرا الضمني التقلب يكون نأ     ) 2(
ً – رصدھا   .الخيار أجل لكامل-  تقريبا

مدة ل على األسھم لخيارات الضمني التقلب من ستقراءمن خالل اال الضمني التقلب اشتقاق يمكن هنإف الحالة تلك وفي
 ةطيشر ،مقارنة لھا منشآت أسھملمدة ثالث سنوات على  لخيارات الضمني التقلب يؤيده والذي سنتينو ةواحد سنة

   .وسنتين ةواحد سنةمدة ل ن االرتباط بالتقلبات الضمنيةالتأكد م

 التفاوض تم قد يكون الذي أعمال تجميع ضمن عملية اقتناؤه يتم الذي الترخيص ترتيبل .الترخيص ترتيب       )ھـ(
 ،)الترخيص ترتيبل الطرف( المستحوذ عليھا المنشأة قبل من عالقة ذي غير طرف مع- حديثا- بشأنه
  . الترتيب ءبدعند  العالقة ذي غير الطرف مع العقد في االمتياز رسوم معدل ھو 2 المستوى ُمدخل ويكون

ضمن  اقتناؤھا يتمالتي  الصنع تامة بضاعةلمخزون ال .بالتجزئة بيع منفذ في الصنع تامة السلع مخزون       ) و(
 التجزئة لتجار سعراً  أو زئةتج سوق في للعمالء سعراً  ماإ 2 مستوىال ُمدخل ويكون أعمال، تجميع عملية
 أي( المقارنة له المخزون وبنود المخزون بند وموقع حالة بين الفروق ألجل معدالً  ،الجملة سوق في

 تجزئة تاجر لىإ المخزون لبيع معاملة في تسلمه يتم الذي السعر العادلة القيمة قياس يعكس بحيث) المشابھة
 ھوسوف يكون  العادلة القيمة قياس نإف الناحية النظرية، ومن. المطلوبة البيع جھود باستكمال يقوم آخر
). بالزيادة( بالجملة البيع سعر على أو) بالتخفيض( التجزئة سعر على تعديالت جراءإ تم سواء ،نفسه
  .الذاتية التعديالت من األقل القدر يتطلب الذي السعر ،العادلة القيمة لقياس ينبغي أن يُستخدم، بشكل عام،و

) تقويم مضاعف( المبنى من المربع للمتر السعر ھو 2 المستوى ُمدخل ويكون .ومستخدم ُمحتفظ به مبنى       ) ز(
 في سعارأ من المشتقة المضاعفات على سبيل المثال، ،رصدھامن الممكن  سوق بيانات من المشتق
  .مشابھة مواقع في) أي مشابھة( مقارنة له مباني تنطوي على مرصودة معامالت

 مقياس أو يراداإل أو رباحاأل مضاعف أي( تقويم مضاعف ھو 2 المستوى ُمدخل ويكون. نقد توليد وحدة        )ح(
 سعارأ من المشتقة المضاعفات على سبيل المثال، ،رصدھامن الممكن  سوق بيانات من مشتق) مشابه داءأ

 العوامل الحسبان في ذخاأل مع ،)مشابھة أي( مقارنة لھا أعمال تنطوي على مرصودة معامالت في
  .المالية وغير والمالية ،والسوقية ،التشغيلية
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  )90-86 الفقرات( 3 المستوى ُمدخالت

  :ما يلي معينة والتزامات ألصول 3 المستوى ُمدخالت مثلةأ من             36ب

والذي ال يكون من  دةمحد عملةب فائدة معدل ھو 3 المستوى ُمدخل ويكون. األجل طويلة عملة مقايضة     ) أ(
خالف ذلك  أو معلنة فترات على- عادة– رصدھامن الممكن  سوق ببيانات تأييده يمكن وال رصدهالممكن 

– ً  المحسوبة المقايضة معدالت ھي عملة مقايضة في الفائدة معدالت نإ. العملة مقايضة أجل لكامل -  تقريبا
  .المعنية للدول العائد منحنيات من

 التقلب ھو 3 المستوى ُمدخل يكونو .ماليةال سوقال فيُمتداولة  أسھمعلى  سنوات ثالثة لمد خيار   ) ب(
 توقعات- عادة-  التاريخي التقلب يمثل وال. لألسھم التاريخية األسعار من المشتق األسھم تقلب أي ،التاريخي
 عن سعر المتاحة حيدةالو المعلومة كان ولو حتى ،المستقبلي التقلب بشأن السوق في الحاليين المشاركين

  .خيار

) ملزم غير( متفق عليهوسط  سوق لسعر تعديل ھو 3 المستوى ُمدخل ويكون .الفائدة معدل مقايضة    ) ج(
من ناحية  يمكن وال- مباشر بشكل- رصدھاال يكون من الممكن  بيانات باستخدام تطويره يتم للمقايضة

  .رصدھامن الممكن  سوق ببيانات تأييدهأخرى 

 تقدير ھو 3 المستوى ُمدخل ويكون أعمال. تجميععملية  تم تحمله ضمن الخدمة من أصل بسحب التزام      ) د(
 للوفاء التي ستدفع المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات حول المنشأةالخاصة ب بياناتال باستخدام حالي

 يطلبه الذي التعويضو بااللتزام اءالوف تكاليف بشأن السوق في المشاركين توقعات ذلك في بما( بااللتزام
-  معقولبشكل –متاحة  معلومات تكن ھناك لم إذا) األصل بتفكيك التزام هتحمل مقابل السوق في مشاركال

 أسلوب في ذلك 3 المستوى ُمدخل ستخدميُ . مختلفة افتراضات يستخدمون السوق في المشاركين نأ تبين
 من الخالي المعدل أو المخاطر من الخالي لفائدةل دل الحاليالمع مثل ،خرىأ ُمدخالت مع حاليةال قيمةال

 على لاللتزام العادلة القيمة على للمنشأة االئتماني الوضع انعكس أثر إذا االئتمان مقابلالمعدل  المخاطر
  . المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات تقدير على ينعكس نأ من بدال الخصم معدل

 تطويره تم) خسارة أو ربح أو نقدية تدفقات مثل( مالي توقع ھو 3 المستوى ُمدخل ويكون .نقد توليد وحدة     ) ز(
 في المشاركين نأ تبين- معقول بشكل- متاحة معلومات ھناك تكن لم إذا المنشأةب الخاصة بياناتال باستخدام
  .مختلفة افتراضات يستخدمون السوق

  
  جوھري بشكل- انخفض قد التزام أو صلأل نشاطال مستوى أو حجم يكون عندما العادلة القيمة قياس

 أو األصل ذلكل نشاطال مستوى أو حجم في كبير انخفاض ھناك يكون عندما التزام أو ألصل العادلة القيمة تتأثر قد            37ب
 كان إذا ما يدولتحد). مشابھة التزامات أو صولأل أو( االلتزام أو لألصل عاديال سوقنشاط ال إلى نسبةبال االلتزام
 المنشأة علىيجب  هنإف ،االلتزام أو ألصلل النشاط مستوى أو حجم في كبير انخفاض ،المتاح الدليل على بناءً  ھناك،
  :التالية عواملمالءمة الو أھمية تقويم

  .قليلة حديثة معامالت ھناك نأ     أ)  (

  .الحالية المعلومات باستخدام تطويرھا يتم لم المعلنة األسعار نأ    ) ب(

 على سبيل المثال،( سوقال صناع بين أو الوقت مرور مع ماإ- إلى حد كبير – تختلف المعلنة األسعار نأ    ) ج(
  ).السمسرة بعض أسواق

-  واضح بشكل- أصبحت االلتزام أو لألصل العادلة بالقيم-  كبير بشكل-  مرتبطة كانت التي المؤشرات نأ     ) د(
  .االلتزام أو األصل لذلك العادلة للقيمة حديثةال بالمؤشرات مرتبطة غير

التخلف  معدالت مثل( األداء وأ العائد ومؤشرات ،الضمنية السيولة مخاطر عالوات في كبيرة زيادة ھناك نأ    )ـھ(
 المنشأة بتقدير مقارنتھا عند المعلنة األسعار أو قابلة للرصدال للمعامالت) الخسارة حدة أو عن السداد
 يةاالئتمانالمخاطر  بشأن المتاحة السوق بيانات جميع الحسبان في األخذ مع ،المتوقعة النقدية للتدفقات

  . االلتزام أو لألصلالمتعلقة باألداء  غير األخرى والمخاطر

  .والطلب العرض الفرق بين سعري في كبيرة زيادة أو والطلب لعرضاسعري  بين واسع فرق ھناك نأ      ) و(

 أو لألصل) أساس سوق أي( جديدةال صداراتاإل سوقل غياب، يوجد أو ،النشاط في كبيرا انخفاضا كھنا نأ     ) ز(
  .المشابھة االلتزامات أو ألصولل أو االلتزام

  ).بدون وسطاء سوق في تحدث التي المعامالت ،المثال سبيل على( للعموم قليلة معلومات تُتاح     ) ح(
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ى نشاط إذا خلصت الم             38ب بة إل زام بالنس ي حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلت ر ف اك انخفاض كبي ى أن ھن أة إل نش
امالت أو  ل إضافي للمع زم تحلي ه يل ابھة)، فإن ات المش زام (أو لألصول أو االلتزام ادي لألصل أو االلت وق الع الس

اً  إلى-اته في حد ذ-األسعار المعلنة. وقد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى نشاط  ة أو سعرا معلن أن سعر معامل
. وبالرغم من ذلك، ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في ال يمثل القيمة العادلة أو إلى أن معاملة في ذلك السوق ال تُعد

امالت ال تُ الإذا حددت  د منشأة أن معاملة أو سعرا معلناً ال يمثل القيمة العادلة (على سبيل المثال، قد يكون ھناك مع ع
ة معاملة في ة إذا كانت ظروف اعتيادية منتظم امالت أو األسعار المعلن ديل المع ه سيكون من الضروري تع )، فإن

المنشأة تستخدم تلك األسعار على أنھا أساس لقياس القيمة العادلة وأن ذلك التعديل قد يكون مھما لقياس القيمة العادلة 
دما يتطلب سعر أصل - أيضا-في مجملھا. وقد تكون التعديالت ضرورية  ال، عن بيل المث في حاالت أخرى (على س

ً مشابه تعديال كبيرا لجعله    لألصل الذي يجري قياسه أو عندما يكون السعر قديماً).  مقارنا

 أنظرنة. ال يلزم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بمنھجية إلجراء تعديالت كبيرة على المعامالت أو األسعار المعل            39ب
 أسلوبالتقويم عند قياس القيمة العادلة. وبغض النظر عن  أساليبلمناقشة استخدام  11ب-5وب 66- 61الفقرات 

التقويم المستخدم، فإنه يجب على المنشأة أن تدرج تعديالت مناسبة مقابل المخاطر، بما في ذلك عالوة مخاطر 
تعويض مقابل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية  تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون في السوق على أنه

عن القيمة العادلة. وفي بعض -بصدق - ). وبخالف ذلك، ال يعبر القياس 17الفقرة ب أنظرألصل أو التزام (
الحاالت، قد يكون من الصعب تحديد التعديل المناسب مقابل المخاطر. وبالرغم من ذلك، ال تُعد درجة الصعوبة 

عليه إجراء تعديل مقابل المخاطر. ويجب أن يكون التعديل مقابل المخاطر انعكاساً  سا كافيا يستبعد بناءً وحدھا أسا
  بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. في ظروف اعتيادية منتظمةلمعاملة 

ط لألصل أو االلتزام، فقد يكون من المناسب إجراء تغيير في إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشا           40ب
القيمة الحالية).  وأسلوبالسوق  منھجتقويم متعددة (على سبيل المثال، استخدام  أساليبالتقويم أو استخدام  أسلوب

أن تأخذ في ، فإنه يجب على المنشأة الناتجة من استخدام أساليب تقويم متعددة وعند ترجيح مؤشرات القيمة العادلة
األكثر  نالحسبان مدى معقولية نطاق قياسات القيمة العادلة. إن الھدف ھو تحديد تلك النقطة ضمن النطاق التي تكو

تمثيال للقيمة العادلة في ظل ظروف السوق الحالية. وقد يكون وجود نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة مؤشرا 
  على الحاجة لتحليل إضافي.

حتى عندما يكون ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام، يظل الھدف من قياس القيمة            41ب
في العادلة ھو نفسه. فالقيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة 

) بين المشاركين في السوق في تاريخ محجوزة أموال عبي أو إجبارية تصفية(أي ليست  ظروف اعتيادية منتظمة
  القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

يتوقف تقدير السعر الذي عنده يكون المشاركون في السوق على استعداد للدخول في معاملة في تاريخ القياس في            42ب
النشاط لألصل أو االلتزام، على الحقائق  ظروف السوق الحالية، إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى

كما أنه يتطلب اجتھادا. ال تُعد نية المنشأة لالحتفاظ باألصل أو لتسوية التزام، أو  ،والظروف في تاريخ القياس
بخالف ذلك للوفاء به، مالئمة عند قياس القيمة العادلة نظراً ألن القيمة العادلة ھي قياس يستند إلى السوق، وليست 

  ا خاصا بالمنشأة.قياس

  في ظروف اعتيادية منتظمةمعامالت التي ال تُعد  المعامالت تحديد

 كان إذا صعوبة كثرأ) كذلك تُعد ال نھاأ أو( ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة في تُعد  المعاملة كانت إذا ما تحديد يكون            43ب
 أو لألصل العادي السوق نشاط إلى نسبةبال لتزامأو اال ألصلل النشاط مستوى أو حجم في كبير انخفاض ھناك

 جميع نأاالستنتاج ب المناسب يكون من غير ،الحاالت ھذه مثل وفي). المشابھة االلتزامات أو ألصولل أو( االلتزام
 أموال بيع أو إجبارية تصفية نھاأ أي( ظروف اعتيادية منتظمةمعامالت في ال تُعد  السوق ذلك في المعامالت
  :ما يلي ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة في معاملة ال تُعد  نأ إلى تشير قد التي الظروف تشمل. )محجوزة

 عاديةالتي تُعد  يةالتسويق نشطةاألب تسمح القياس تاريخ قبل فترة خالل للسوق كافٍ  تعرض ھناك ليس نهأ     ) أ(
  .الحالية السوق ظروفظل  يف االلتزامات أو األصول تلك مثل تنطوي على التي لمعامالتل ومعتادة

 في واحد لمشارك االلتزام أو األصل بتسويق قام البائع ولكن ،ومعتادة عادية يةتسويق فترة ھناك كانت   ) ب(
  .السوق

ً  البائع نأ أي( القضائية الحراسة تحت أو فالساإل من قريب أو مفلس البائع نأ     ) ج(   ).في وضع متردي ماليا

  ).مجبراً  كان البائع أن أي( نظاميةتنظيمية أو  بمتطلبات للوفاء بالبيع مطالبا كان البائع نأ      ) د(

  .ما يماثله أو هنفس االلتزام أو ألصلل األخرى الحديثة بالمعامالت يقارنعندما  اً ناِشزيُعد  المعاملة سعر نأ     ) ـھ(

ظروف معاملة في  تُعد ،وزن الدليل المتاح  علىبناءً  كانت المعاملة، إذا لتحديد ما الظروف تقويم المنشأة على ويجب
  .اعتيادية منتظمة
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  :الحسبان في أن تأخذ ما يلي ،السوق مخاطر عالوات تقدير أو العادلة القيمة قياس عند ،المنشأة على يجب             44ب

 أن تضع المنشأة على يجبإنه ف ،مةظروف اعتيادية منتظ معاملة في ال تُعد معاملةال نأ يبين الدليل كان إذا      ) أ(
ً وزن   . المعاملة تلك سعرل إن وجد، ،)العادلة للقيمة خرىألا المؤشراتب مقارنة( ضئيالً  ا

 أن تأخذ المنشأة على يجبفإنه  ،ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة في تُعد  المعاملة أن يبين الدليل كان إذا    ) ب(
 بالمؤشرات مقارنته عند المعاملة تلك سعرالوزن الموضوع ل عتمدي وسوف. الحسبان في المعاملة تلك سعر

  :، مثل ما يليوالظروف الحقائق على العادلة للقيمة االخرى

  .المعاملة حجم     ) 1(

  .قياسه يجري الذي االلتزام أو باألصل المعاملة مقارنة     ) 2(

  .القياس تاريخ من المعاملة قربمدى      ) 3(

ظروف اعتيادية معاملة في تُعد  المعاملة كانت إذا ما لتخلص إلى كافية معلومات المنشأة يكن لدىلم  إذا    ) ج(
 المعاملة سعر يمثل ال قد ،وبالرغم من ذلك. الحسبان في المعاملة سعر أن تأخذ عليھا يجبإنه ف ،منتظمة

 العادلة القيمة لقياس الرئيس وأ الوحيد األساس ھو بالضرورة ليس المعاملة سعر أن أي( العادلة القيمة ھذا
 كانت إذا ما لتخلص إلى كافية معلومات لمنشأةا ال يكون لدى وعندما). السوق مخاطر عالوات تقديرل أو

ً أن تضع وزن المنشأة على يجب نهإف ،ظروف اعتيادية منتظمةمعامالت في  تُعد معينة معامالت  لتلك قلأ ا
  .ظروف اعتيادية منتظمةمعامالت في  تُعد أنھا المعروف خرىاأل بالمعامالت مقارنتھا عند المعامالت

 ،ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة في تُعد  المعاملة كانت إذا ما لتحديد مستفيضة اً جھود أن تبذل المنشأة يلزم وال
 أن فترضنه يُ إف ،معاملة في طرفًا المنشأة تُعد وعندما. معقول بشكل المتاحة المعلومات جاھلتت أن ال يجوز لھا ولكن
  .ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة في تُعد  المعاملة كانت إذا ما لتخلص إلى كافية معلومات لديھا يكون

  ثالثة أطراف قبل من المقدمة المعلنة األسعار استخدام

 التسعير خدمات مثل ،ثالثة طرافقبل أ من المقدمة المعلنة األسعار استخدام المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا يمنع ال             45ب
 لھذا وفقا تطويرھا تم قد طرافألا تلكقبل  من المقدمة األسعار المعلنة نأ حددت قد المنشأة كانت إذا السماسرة، أو

  .المالي للتقرير الدولي المعيار

على المنشأة تقويم ما إذا كانت إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط ألصل أو التزام، فإنه يجب           46ب
في األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة قد تم تطويرھا باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس معامالت 

عكس افتراضات المشارك في السوق (بما في ذلك االفتراضات بشأن يتقويم  أسلوبأو  ظروف اعتيادية منتظمة
ً علن على أنه ُمدخل لقياس قيمة عادلة، فإن المنشأة تضع وزنالمخاطر). وعند ترجيح سعر م أقل (عند مقارنتھا  ا

  بالمؤشرات األخرى للقيمة العادلة التي تعكس نتائج المعامالت) للتسعيرات التي ال تعكس نتيجة المعامالت. 

ً داللي اً كانت التسعيرة تُعد سعر عالوة على ذلك، يجب أن تؤخذ طبيعة التسعيرة (على سبيل المثال، ما إذا          47ب أم أنھا عرض  ا
ملزم) في الحسبان عند ترجيح الدليل المتاح، مع إعطاء وزن أكبر للتسعيرات المقدمة من قبل أطراف ثالثة والتي 

  تمثل عروًضا ملزمة.
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  الملحق ج 

  تاريخ السريان والتحول

رير المالي وله الصالحية نفسھا مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي ال يتجزأ من المعيار الدولي للتق يُعد ھذا الملحق جزءً 
  للتقرير المالي.

أو بعده. ويُسمح  2013يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في ا يناير           1ج
ا المعيار الدولي للتقرير المالي على فترة أبكر، فإنه يجب عليھا أن بالتطبيق األبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذ

  تفصح عن تلك الحقيقة.

من بداية الفترة السنوية التي يتم فيھا تطبيقه بشكل -بأثر مستقبلي –يجب أن يتم تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي            2ج 
  أولي.

متطلبات اإلفصاح لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في المعلومات المقارنة المقدمة للفترات  ال يلزم أن يتم تطبيق          3ج
  السابقة لتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

. يجب على المنشأة أن تطبق 52، الفقرة 2013"، الُمصدر في ديسمبر 2013 – 2011دورة التحسينات السنوية ل "عدّ           4ج
بأثر -أو بعده. ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل  2014لك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في ا يوليو ذ

بشكل أولي. ويسمح بالتطبيق – 13من بداية الفترة السنوية التي تم فيھا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي - مستقبلي 
  تعديل لفترة أبكر، فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.منشأة بتطبيق ذلك الالاألبكر. وإذا قامت 

. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل 52، الفقرة 2014، كما أُصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ             5ج
  .9عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يجب على المنشأة تطبيق ھذه 6الفقرة  2016"عقود اإليجار" المصدر في يناير  16ولي للتقرير المالي عّدل المعيار الد           6ج
  .16التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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   14المعيار الدولي للتقرير المالي 
 الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية

  

  الھدف

  
 أوالتي تنشأ عندما تقدم المنشأة سلعاً  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةـ ن الھدف من ھذا المعيار ھو تحديد متطلبات التقرير المالي لإ      1

  .األسعارتنظيم ـ و معدل يخضع لأعمالء بسعر  إلى خدمات
  
  يتطلب المعيار: ،لتحقيق ھذا الھدف         2

 أرصدةعلى  السابق في – عام بشكل– المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقاتغييرات محدودة في السياسات المحاسبية التي كانت تطبق   (أ)  
  ؛ بعرض ھذه الحسابات-بشكل رئيس –التي تتعلق و ،الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية

  :إفصاحات(ب)   

  . األسعارن تنظيم عالتي تنشأ والمبالغ المثبتة في القوائم المالية للمنشأة  توضحتحدد و   ) 1(

حسابات مؤجلة ألسباب  أرصدةوعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي  ،وتوقيت ،القوائم المالية في فھم مبلغ مستخدميتساعد  ) 2(
  . تم إثباتھا تنظيمية

في قوائمھا  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةضمن نطاقه باالستمرار في المحاسبة عن  التي تقعتسمح متطلبات ھذا المعيار للمنشأة          3
بيةالمحا للمبادئ وفقاالمالية  كل– المقبولة س ابق فيلھا  – عام بش مع مراعاة التغييرات  ،عندما تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي الس

  عاله. أ 2ليھا في الفقرة إالمحدودة المشار 

من متطلبات المعايير األخرى.  وجميع المتطلبات المحددة للتقرير عن  ،عفاءاتو اإلأ ،ينص ھذا المعيار على بعض االستثناءات ،ضافة لذلكإ        4
دة باب تنظيمية أرص ابات المؤجلة ألس تثناءاتأو ،الحس دةبتلك األ ذات العالقةمن متطلبات المعايير األخرى  ،عفاءاتإو أ ،ي اس تم  ،رص
  في ھذا المعيار بدال من المعايير األخرى. تضمينھا

  

  النطاق

  
  ذا:إذا وفقط إ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ُمعدةاول قوائم مالية لھا يسمح للمنشأة بتطبيق متطلبات ھذا المعيار في         5

  سعارھا للتنظيم.أتخضع  أنشطةكانت تزاول    (أ)  

دةنھا أأثبتت مبالغ تتأھل على  (ب)   باب تنظيمية أرص ابات مؤجلة ألس بية للمبادئ وفقافي قوائمھا المالية  حس كل– المقبولة المحاس  بش
 .السابق في لھا – عام

أة تطبيق متطلبات ھذا المعيار في قوائمھا المالية للفترات الالحقة          6 قوائمھا المالية أول في  ،ثبتتأذا كانت قد إذا وفقط إيجب على المنش
  من خالل اختيار تطبيق متطلبات ھذا المعيار. مؤجلة ألسباب تنظيميةحسابات  أرصدة ،المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 ،المعيار. وبتطبيق متطلبات ھذا األسعارتخضع لتنظيم  أنشطةالمنشآت التي تزاول  من قبلھذا المعيار الجوانب األخرى للمحاسبة  يتناولال        7
 على أنھاصنفة خرى ال يجوز تضمينھا في المبالغ المُ أالتزامات وفقا لمعايير  أو أصول على أنھاھا إثبات يُتطلب أوھا إثباتأي مبالغ يسمح ب فإن

  .حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة

من نطاق ھذا المعيار         8 أة التي تقع ض دةتطبيق جميع متطلباته على  ،وتختار تطبيقه ،يجب على المنش باب  أرص ابات المؤجلة ألس الحس
  .األسعارالمنشأة الخاضعة لتنظيم  أنشطةن جميع عالتي تنشأ  تنظيمية
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  ثباتوالغاء اإل ،والھبوط ،والقياس ،ثباتاإل

 يرات في التقديراتي"السياسات المحاسبية والتغ 8من معيار المحاسبة الدولي  11عفاء المؤقت من الفقرة اإل
      واألخطاء" المحاسبية

ضمن نطاق ھذا المعيار األسعارتخضع لتنظيم  أنشطةيجب على المنشأة التي تزاول          9 من  12و 10تطبيق الفقرتين  ه،وتختار تطبيق ،وتقع 
بية  8المعيار الدولي للتقرير المالي  اتھا المحاس ياس أنعند وضع س دةأل ھبوطالو ،قياسالو ،ثباتاإل بش باب  رص ابات المؤجلة ألس الحس

  .ھاإثباتلغاء إو تنظيمية

بأخذھا في الحسبان  ،يسمح لھا أو ،دارةطلب من اإلتالتي يُ  اترشادمصادر المتطلبات واإل 8من معيار المحاسبة الدولي  12–11تحدد الفقرتان        10
من معيار  11الفقرة  على ذلك البند. يعفي ھذا المعيار المنشأة من تطبيق مالئممعيار  ينطبقذا لم إ ما، بند بشأن وضع سياسة محاسبية عند

. وبناء ھاإثباتلغاء إو الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل ھبوطالقياس والو ثباتبشأن اإلعلى سياساتھا المحاسبية  8المحاسبة الدولي 
جزء من القيمة الدفترية  على أنھا أو منفصلةبنود  على أنھاما إ ،حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةالمنشآت التي تثبت  فإن ،على ذلك

وفقا  رصدةتلك األ إثباتيسمح لھا باالستمرار في  ،السابق في لھا – عام بشكل– المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقا ،خرىأالتزامات و صولأل
–18ي تغييرات في العرض مطلوبة بموجب الفقرتين أمع مراعاة  ،8من معيار المحاسبة الدولي  11عفاء من الفقرة لھذا المعيار من خالل اإل

  من ھذا المعيار.   19

  االستمرار في السياسات المحاسبية الحالية
  

اتھا المحاسبية  ،ھذا المعياراألولي ل تطبيقالعند       11 أة االستمرار في تطبيق سياس بية للمبادئ وفقايجب على المنش  بشكل– المقبولة المحاس
باستثناء أي تغييرات يسمح  ھا،إثباتلغاء إو الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل ھبوطالقياس والو ،ثباتإلل السابق في لھا – عام

التي قد تتطلب و ،ھذا المعيارلن يلتزم بمتطلبات العرض أھذه المبالغ يجب مثل عرض فإن  وبالرغم من ذلك،. 15–13بھا بموجب الفقرات 
  ).  19 – 18نظر الفقرتين أ( السابق في لھا – عام بشكل– المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقاتغييرات في سياسات عرض المنشأة 

ق       12 أة ان تطب ى المنش ب عل ت -يج كل ثاب ات -بش ة السياس رات الالحق ي الفت وعةف رة  الموض ا للفق رات  ،11وفق تثناء أي تغيي باس
  .    15–13يسمح بھا بموجب الفقرتين 

  التغييرات في السياسات المحاسبية
  

بية للبدء في ل ال يجوز       13 اتھا المحاس ياس أة تغيير س دة إثباتلمنش باب تنظيمية أرص ابات مؤجلة ألس أة  يمكن. وحس تغيير  -فقط -للمنش
ذا كان التغيير يجعل القوائم إ ھاإثباتلغاء إو الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل ھبوطالو ،قياسالو ،ثباتإللسياساتھا المحاسبية 

تخدمينكثر مالءمة الحتياجات أالمالية  ادية  المس ت ولكنالتخاذ القرارات االقتص  كبرأ بإمكانية أو, 1عليھا لالعتماد أقل بإمكانية ليس
ت ولكن عليھا لالعتماد أة الحكم على المالءمة ولھذه االحتياجات مالءمة أقل ليس وابط إ. يجب على المنش تخدام الض مكانية االعتماد باس
  . 8من معيار المحاسبة الدولي  10في الفقرة  الواردة

المحاسبية. ولتبرير على التغييرات في السياسة  8من معيار المحاسبة الدولي  15–14 أو 10ال يعفي ھذا المعيار المنشآت من تطبيق الفقرات       14
بية  اتھا المحاس ياس باب تنظيمية أرصدة بشأنتغيير س ابات المؤجلة ألس أة  ،الحس ن التغيير يجعل القوائم المالية أعلى  التدليليجب على المنش

ستيفاء الضوابط  قرب إلىأ ن يحقق التغيير التزاما كامال بتلك الضوابط أال يلزم  ،. ولكن8من معيار المحاسبة الدولي  10في الفقرة  الواردةا
  .  ھاإثباتلغاء إو الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل ھبوطالقياس والو ثباتلإل

  الحقة.ھذا المعيار وعلى التغييرات التي تتم في فترات التقرير الل األولي تطبيقالعند  تتمعلى كل من التغييرات التي  14–13تنطبق الفقرتان      15

  التداخل مع المعايير األخرى
  

نظر الفقرات أبتداخل ھذا المعيار مع المعايير األخرى ( متعلقةمتطلبات اضافية محددة  أواعفاء محدد  أو ،لقد تضمن ھذا المعيار أي استثناء      16
 أرصدةيجب تطبيق المعايير األخرى على  هفإن ،ضافيةالمتطلبات اإل أوعفاءات اإل أو ،الستثناءاتا). وفي غياب أي من مثل ھذه 28ب – 7ب

ھا وفقا إثباتوااللتزامات والدخل والمصروفات التي يتم  صولبنفس الطريقة التي تنطبق فيھا على األ الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية
  للمعايير األخرى.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادق" الخصائص  التعبيرطار مفاھيم التقرير المالي". يشمل مصطلح "إ" ـعداد وعرض القوائم المالية" بإطار إاستبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية مصطلح " ،2010سبتمبر  في   1

الذي يبقي على مصطلح  ،8متطلبات معيار المحاسبة الدولي  إلىھذا المعيار من  13في الفقرة  الواردطلب تمكانية االعتماد". يستند المإطار" السابق ""اإل عليھا أطلقالرئيسة التي 
      االعتماد عليه". يمكن"
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يد  يلزمقد  ،في بعض الحاالت       17 باب تنظيميةلتطبيق معيار آخر على رص اب مؤجل ألس بية  أن حس ات المحاس ياس ه وفقا للس يكون قد تم قياس
أة  عھاتم قد التي وللمنش يد تل 12–11وفقا للفقرتين  وض ب -عكس ذلك الرص كل مناس بيل المثال -بش قد يكون  ،في القوائم المالية. فعلى س
أة  اباتھا المؤجلة أرصدةتكون معامالتھا و أجنبيفي بلد  األسعارتخضع لتنظيم  أنشطةللمنش جنبية ليست أعملة ب ُمقومة ألسباب تنظيمية حس

تطبيق من خالل  رصدةوالحركة في تلك األ الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةة للتقرير. تتم ترجمة ھي العملة الوظيفية للمنشأة المعد
  ".سعار صرف العمالت األجنبيةأثار التغيرات في آ" 21معيار المحاسبة الدولي 

  

  العرض 

  

  التغييرات في العرض
  

ھا إثباتالتي يتم  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةيدخل متطلبات لعرض أدناه، فإن ھذا المعيار  26-20كما سيتم بيانه في الفقرات       18
 إلى ضافةإھا في قائمة المركز المالي إثباتيتم  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةن إف ،. وعند تطبيق ھذا المعيار12–11وفقا للفقرتين 

الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدة إثبات تأثيرن متطلبات العرض ھذه تفصل إخرى. أھا وفقا لمعايير إثباتوااللتزامات التي يتم  صولاأل
  لمعايير األخرى.في امتطلبات التقرير المالي  تأثيرعن  تنظيمية

الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقا لمعيار  أوعرضھا في قائمة المركز المالي وفي قائمة (قائمتي) الربح  التي يُتطلبالبنود  إلىضافة باإل     19
الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدةالمنشأة التي تطبق ھذا المعيار عرض جميع  ىيجب عل هنإف ،"عرض القوائم المالية" 1المحاسبة الدولي 

  .26–20للفقرات  وفقا رصدةوالحركة في تلك األ تنظيمية

  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةتصنيف 
  

  :لما يليفصلة في قائمة المركز المالي نمستقلة يجب على المنشأة عرض بنود م      20

  .الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيميةجميع ل المدينة رصدةاألمجموع    (أ)  

  .المؤجلة ألسباب تنظيميةالحسابات جميع لالدائنة   رصدةاألمجموع   (ب) 

تصنيفات منفصلة في قائمة مركزھا  على أنھا ،وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة ،المتداولة وغير المتداولة صولعندما تعرض المنشأة األ     21
يجب  ،ر متداولة. وبدال من ذلكغي أومتداولة  على أنھا الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةفال يجوز لھا تصنيف مجاميع  ،المالي

خرى باستخدام أوااللتزامات التي يتم عرضھا وفقا لمعايير  صولعن األ 20المنفصلة المطلوبة بموجب الفقرة  المستقلة تمييز البنود
  .الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةالتي يتم استخراجھا قبل عرض  ،المجاميع الفرعية

  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةتصنيف الحركة في 

صافي الحركة في جميع  ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوقسم الدخل الشامل اآلخر من قائمة الربح  ضمن ،ن تعرضأيجب على المنشأة      22
 مستقلة خر. يجب استخدام بنودالدخل الشامل اآل ضمنلفترة التقرير المتعلقة بالبنود المثبتة  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة

  وفقا للمعايير األخرى: ،بالبنود التي المتعلقةمنفصلة لصافي الحركة 

   ؛ الخسارة أوالربح  إلى -الحقا -تصنيفھا  لن يتم إعادة   (أ)  

  الخسارة عند استيفاء شروط محددة.   أوالربح  إلى -الحقا -عادة تصنيفھا إ سيتم  (ب) 

في قائمة  أو ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوالخسارة في قائمة الربح  أوقسم الربح  ضمنمنفصل مستقل يجب على المنشأة عرض بند       23
باستثناء الحركة  ،لفترة التقرير الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةلصافي الحركة المتبقية في جميع  ،الخسارة المنفصلة أوالربح 

المنفصل يجب تمييزه عن الدخل والمصروفات المستقل مثل المبالغ التي يتم اقتناؤھا. وھذا البند  ،الخسارة أوالربح  على عكسالتي ال تن
الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدةيتم استخراجه قبل صافي الحركة في  ،وفقا للمعايير األخرى باستخدام مجموع فرعي التي يتم عرضھا

  . تنظيمية
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فيجب على المنشأة  ،حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة ثباتنتيجة إلكالتزام ضريبة مؤجلة  أوضريبة مؤجلة  أصلعندما تثبت المنشأة      24
الحسابات المؤجلة  أرصدة(التزام) الضريبة المؤجلة ذلك مع  أصلفي  العالقة(التزام) الضريبة المؤجلة الناتج والحركة ذات  أصلعرض 

 12بدال من عرضھا ضمن المجموع الذي يتم عرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،رصدةوالحركة في تلك األ ذات الصلة ميةألسباب تنظي
  ).  12ب –9نظر الفقرات بأ(التزامات) الضريبة المؤجلة ومصروف (دخل) الضريبة ( صولأل الدخل" ضرائب"

غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع  صولاأل" 5ة استبعاد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي مجموع أومنشأة عملية غير مستمرة العندما تعرض       25
وصافي الحركة في تلك  ذات عالقة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةفيجب على المنشأة عرض أي  ،"والعمليات غير المستمرة

بدال من عرضھا ضمن مجموعات  ،رصدةوالحركة في تلك األ ألسباب تنظيميةالحسابات المؤجلة  أرصدةمع  عندما يكون ُمنطبقاً، ،رصدةاأل
  ).22ب –19نظر الفقرات بأالعمليات غير المستمرة ( أواالستبعاد 

بة الدولي       26 ھم وفقا لمعيار المحاس أة ربحية الس ھم" 33عندما تعرض المنش أة أن تضيف عرض  ،"ربحية الس ھم ربحيةلفيجب على المنش  الس
اساأل ھم وربحية س ة الس بة الدولي  ،المخفض تخدام مبالغ األرباح المطلوبة بموجب معيار المحاس ابھا باس تبعاد  33التي يتم حس ولكن مع اس

 ).14ب –13نظر الفقرات بأ( الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةالحركة في 

  

  فصاحاإل

  

  الھدف
  

  من تقويم: المستخدمينعن المعلومات التي تمكن  اإلفصاحيجب على المنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار     27

) التي تستطيع المنشأة تحميلھا على العمالء األسعار( الذي يحدد السعر ،األسعاربتنظيم  المتعلقةوالمخاطر  ،األسعارطبيعة تنظيم     (أ) 
  الخدمات التي تقدمھا المنشأة. أومقابل السلع 

  دائھا المالي وتدفقاتھا النقدية. أو ،على مركزھا المالي ھذا األسعار(ب)   آثار تنظيم 

ن إ      28 ار أي م تم اعتب م ي احاتذا ل رات  اإلفص ي الفق ة ف لة  ذات 36–30المبين قص دف  بتحقي واردالھ رة  ال ي الفق نف ،27ف ه يمك  إن
قاطھا ت  إس ة. واذا كان وائم المالي ن الق احاتم رات  اإلفص ا للفق ة وفق ة  36 – 30المقدم ر كافي قغي دف  لتحقي واردالھ رة  ال ي الفق ف

  الھدف. لتحقيق ھذاضرورية تكون ضافية إعن معلومات  اإلفصاحيجب على المنشأة إنه ف ،27

  خذ في الحسبان جميع ما يلي:األيجب على المنشأة  ،27في الفقرة  الوارد اإلفصاح ھدف لتحقيق      29

  .اإلفصاح (أ)     مستوى التفصيل الضروري الستيفاء متطلبات 

  كل من المتطلبات المختلفة.  على االتركيز المطلوب ابداؤھ ية(ب)   كم

  .ال المطلوب القيام بھيفصتالتجميع أو ال ية(ج)   كم

  ضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنھا.إالقوائم المالية بحاجة لمعلومات  مستخدمو)   ما اذا كان د(

  األسعارالخاضعة لتنظيم  نشطةشرح األ
  

اعدة        30 تخدملمس طةالقوائم المالية في تقويم طبيعة  مس أة الخاضعة لتنظيم  أنش عارالمنش أة يجب على  ،بھا المرتبطةوتقويم المخاطر  األس المنش
  :عما يلي ،األسعارالخاضعة لتنظيم  نشطةنواع األألكل نوع من  ،اإلفصاح

  .األسعارلتحديد  التنظيمي اإلجراءوطبيعة  األسعاروصف موجز لطبيعة وحدود النشاط الخاضع لتنظيم    (أ)  

ً ذا عالقة (كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي  األسعاركان منظم  إذاو. األسعارتعريف ھوية منظم (منظمي)    (ب)  24طرفا
  .كيفية عالقته توضيحمع  ،عن تلك الحقيقة اإلفصاحفيجب على المنشأة  ،")عن الطرف ذي العالقة اإلفصاحات"

المدينة  ت المؤجلة ألسباب تنظيميةالحسابانواع التكلفة أو الدخل) من أرصدة أ)   كيفية تأثر االسترداد المستقبلي لكل فئة (أي كل نوع من ج(
  :على سبيل المثال ،الدائنة بالمخاطر وعدم التأكد الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيميةأو كيف يتأثر عكس كل فئة من أرصدة 

  مستوى المنافسة). أولعرض لوتوفر موارد بديلة  ،التغيرات في مواقف العمالء ،الطلب (على سبيل المثال مخاطر  ) 1(

 التنظيميةتقويم المنشأة للخطوات  أو األسعارالموافقة على طلب تحديد  أوتقديم طلب  ،(على سبيل المثال التنظيمية المخاطر  ) 2(
  المستقبلية المتوقعة).
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  مخاطر السوق األخرى).    أومخاطر العملة  ،خرى (على سبيل المثالالمخاطر األ ) 3(

شارة المرجعية من خالل اإل تضمينھا أويضاحات في اإل -مباشرة -ما إفي القوائم المالية  30المطلوبة بموجب الفقرة  اإلفصاحاتيجب تقديم       31
القوائم المالية  لمستخدمييكون متاحا  ،تقرير عن المخاطر إلى  أودارة تعليق من اإل إلى شارة اإلمثل  ،خرىأ تقارير إلىالمالية في القوائم 

دخالھا من خالل إ أوالمعلومات في القوائم المالية مباشرة  تضمينذا لم يتم إبنفس الشروط كما ھو الحال بالنسبة للقوائم المالية وفي نفس الوقت. 
  غير مكتملة. تُعدالقوائم المالية  فإن ،شارة مرجعيةإ

  شرح المبالغ المثبتة 
  

–وكيف يتم قياسھا  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة إثباتلغاء إو إثباتساس الذي يتم بموجبه عن األ اإلفصاحيجب على المنشأة     32
فيما يتعلق بإمكانية استردادھا وكيف يتم تخصيص  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةبما في ذلك كيف يتم تقويم  ،والحقا–بشكل أولي 

  ھبوط.    خسارةأي 

الحسابات المؤجلة  أرصدةلكل فئة من  التاليةعن المعلومات  ،األسعارالتي تخضع لتنظيم  نشطةلكل نوع من األ ،اإلفصاحيجب على المنشاة       33
  : ألسباب تنظيمية

كثر مناسبة. ويجب على المنشأة استخدام أخرى أفي شكل جدول ما لم يكن ھناك صيغة  ،مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة    (أ) 
  مالئمة:-عادة -ولكن المكونات التالية تعد  ،)29–28نظر الفقرتين أمستوى التفصيل الضروري ( االجتھاد عند إقرار

  .حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة على أنھاھا في الفترة الحالية في قائمة المركز المالي إثباتالمبالغ التي تم   ) 1(

–تم استردادھا (توصف  أرصدةب والتي تتعلقالخسارة والدخل الشامل اآلخر  أوھا في قائمة (قائمتي) الربح إثباتالمبالغ التي تم   ) 2(
  تم عكسھا في الفترة الحالية. أو) الُمستنفدةب-أحيانا 

 أو ،مثل الھبوط ،المؤجلة ألسباب تنظيميةالحسابات  أرصدةثرت في أالتي  ،التي يتم تحديدھا بشكل منفصل ،خرىالمبالغ األ  ) 3(
جنبية األ العمالتثار التغيرات في اسعار صرف آ أو الُمستبعدة،البنود  أو ،عمالأتجميع  عندتحملھا  أوالبنود التي يتم اقتناؤھا 

  معدالت الخصم. أو

ً  عندما ،نطاق من المعدالت أومعدل الخصم (بما في ذلك معدل صفر  أومعدل العائد   (ب)  ) المستخدم لعكس القيمة الزمنية للنقود يكون منطبقا
  . الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةطبقة على كل فئة من نالم

الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدةكل فئة من ل المبلغ الدفتري )استنفاد أون يتم على مداھا استرداد (أالفترات المتبقية التي تتوقع المنشأة   (ج) 
  الدائنة.   الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةعكس كل فئة من  أو المدينة ةتنظيمي

ضريبة  األسعارعندما يؤثر تنظيم       34  األسعارتنظيم  تأثيرعن  اإلفصاحفيجب على المنشأة  ،لمنشأةلدخل العلى مبلغ وتوقيت مصروف (دخل) 
حساب مؤجل ألسباب عن أي رصيد  -بشكل منفصل - اإلفصاحيجب على المنشأة  ،لذلك ضافةإعلى مبالغ الضريبة الحالية والمؤجلة المثبتة. 

  في ذلك الرصيد. ابھ المتعلقةعن الحركة  اإلفصاح بالضريبة و يتعلق تنظيمية

عن حصة في منشأة  ،"عن الحصص في المنشآت االخرى اإلفصاح " 12وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،إفصاحاتعندما تقدم المنشأة      35
فقا و ألسباب تنظيمية حساباتھا المؤجلة أرصدة إثباتوتم  األسعارخاضعة لتنظيم  أنشطةله يكون مشروع مشترك  أوزميلة منشأة  أو ،تابعة

الدائنة وصافي المدينة و الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل التي تم تضمينھاعن المبالغ  اإلفصاحفيجب على المنشأة  ،لھذا المعيار
  ). 28ب – 25نظر الفقرات بأالمتصلة بالحصص المفصح عنھا ( رصدةالحركة في تلك األ

عن تلك  اإلفصاح عليھا فيجب ،عكسه بالكامل أولم يعد باإلمكان استرداده  ألسباب تنظيمية ن رصيد حساب مؤجلأعندما تستنتج المنشأة      36
   .تنظيميةالحساب المؤجل ألسباب عكسه بالكامل والمبلغ الذي تم بمقداره تخفيض رصيد  أومكانية استرداده إوعن السبب في عدم  ،الحقيقة
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  الملحق أ
 ات المعرفةمصطلحال

يشكل ھذا المحق جزء ال يتجزأ من المعيار

 النص بموجب المالي، للتقرير الدولية المعايير المنشأة فيھا تطبق سنوية مالية قوائم أول ھي
 .المالي للتقرير الدولية بالمعايير االلتزام على المتحفظ وغير الصريح

أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير 
 المالي

 المنشأة الُمطبقة ألول مرة .أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الماليھي المنشأة التي تعرض 

قبل تطبيق  -مباشرة –تستخدمه  الُمطبقة ألول مرة المنشأةساس المحاسبة الذي كانت أھي 
 .المعايير الدولية للتقرير المالي

 في -عام بشكل– المقبولة المحاسبية المبادئ
 السابق

 األسعارالخاضعة لتنظيم  نشطةاأل  .األسعارتنظيم ـ المنشأة التي تخضع ل أنشطة

لسلع أو الخدمات، ويخضع ھذا مقابل االتي يمكن تحميلھا على العمالء  األسعارإطار لوضع 
 .األسعارمنظم من قبل  التصديق عليهو/أو  لإلشرافاإلطار 

 األسعارتنظيم 

اق أسعار ملزم للمنشأة. ويمكن طلوضع سعر أو ن الئحةأو  تشريعھيئة رسمية لھا سلطة بموجب 
ً  األسعارمنظم أن يكون   الحاكم الخاصبما في ذلك المجلس  ،طرفا ذا عالقة بالمنشأة أو طرفاً ثالثا

لمصلحة العمالء  األسعارضع تأن  الئحةأو  موجب تشريعب ُمطالبة الھيئة هھذ تمنشأة، إذا كانبال
  الجدوى المالية للمنشأة بشكل عام. وأن تضمن

 األسعارمنظم 

أو التزام وفقا للمعايير  أصله على أنه إثباترصيد أي حساب مصروف (أو دخل) لم يكن ليتم 
 عند األسعارمنظم  من قبل ،أو يتوقع أن يتم تضمينه ،األخرى، ولكنه تأھل للتأجيل ألنه تم تضمينه

  التي يمكن أن تحمل على العمالء. )األسعارالسعر (وضع 

 الحساب المؤجل ألسباب تنظيميةرصيد 
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  الملحق ب
 رشادات التطبيقإ

 .ال يتجزأ من المعيار حق جزءً لھذا الم يُعد

  

  األسعارالخاضعة لتنظيم  نشطةاأل

  
تنظيم  فإن، القيودوالتنويع ورفع  ،مع االستحواذات ،المنشأة. ولكن أنشطةينطبق على جميع  األسعارفقد كان تنظيم  ،من الناحية التاريخية    1ب

غير  أنشطةو األسعارخاضعة لتنظيم  أنشطة لھامما ينتج عنه ان يكون  المنشأة، أنشطةعلى جزء من -فقط -ينطبق االن  يمكن أن األسعار
تنظيمية من خالل  أو تشريعيةلقيود  والتي تخضع األسعارالخاضعة لتنظيم  نشطةعلى األ-فقط -. ينطبق ھذا المعيار األسعارخاضعة لتنظيم 
 الصناعة التي تنتمي اليھا. أوبغض النظر عن نوع المنشأة  ،األسعارتصرفات منظم 

 التصديق أوو/ شراف عليهطار تسعير يتم اإلال تخضع إل التي نشطةاألأي  ،منظمة ذاتياال نشطةاأللمنشأة أن تطبق ھذا المعيار على لال يجوز      2ب
  ن تكون المنشأة مؤھلة لتطبيق ھذا المعيار عندما:  أعليه من قبل منظم اسعار. وھذا ال يمنع 

لمصلحة العمالء ولضمان الجدوى المالية للمنشأة بشكل عام ضمن  األسعارعالقة الطرف ذو ال أومنشأة الھيئة الحاكمة الخاصة بالضع ت    (أ) 
  طار تسعير محدد.إ

  الئحة.  أو تشريعسلطة بموجب  الھ ةرسمي ھيئة التصديق عليه من قبلو/أو  لألشرافطار خاضعا يكون اإل  (ب) 
 
  

  االستمرار في السياسات المحاسبة الحالية 

  
باب تنظيميةيعرف رصيد  ،المعيار ألغراض ھذا      3ب اب مؤجل ألس اب مصروف (أو دخل) لم يكن ليتم على  حس ه على إثباتأنه رصيد أي حس

عارمنظم  من قبل ،أو يتوقع أن يتم تضمينه ،تم تضمينهيتأھل للتأجيل ألنه يأو التزام وفقا للمعايير األخرى، ولكنه  أصلأنه  وضع  عند األس
عار عر ( األس روف (الدخل) خارج الس عارالتي يمكن أن تحمل على العمالء. قد تكون بعض بنود المص ع للتنظيم) األس  ،ألن المبالغ الخاض

مثل ھذا البند يتم  فإن ،. وتبعا لذلكاألسعارق تنظيم ألنھا ال تقع ضمن نطا أومنظم السعر قبل ال يتوقع ان تكون مقبولة من  ،على سبيل المثال
 التزام.  أو صلفي المبلغ الدفتري أل تضمينهيتطلب  أو بتضمينهما لم يكن معيار آخر يسمح  ،مصروف عند تحققه أونه دخل أه على إثبات

الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدة ،المالي المركزفي قائمة  ،ن تثبتأمن  -بشكل صريح –خرى المنشأة األمعايير التمنع  ،في بعض الحاالت     4ب
ً معدات الالت واآلعقارات وال مثلخرى أضمن بنود مستقلة  إدراجھاتم ي أو-بشكل منفصل -ما إھا إثباتالتي قد يتم  تنظيمية سياساتھا ل وفقا

المنشأة التي تختار تطبيق  فإن ر،المعيامن ھذا  11وفقا للفقرة  ،. ولكنالسابق فيلھا   -عام بشكل– المقبولة المحاسبية لمبادئلالمحاسبية وفقا 
لكي  8معيار المحاسبة الدولي  من 11عفاء من الفقرة تطبق اإل المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا ُمعدة لھا مالية قوائم أولھذا المعيار في 

 ثباتاإللغاء إو بوطلھوا ،قياسالو ،ثباتإلل السابق في لھا -عام بشكل– قبولةالم المحاسبية للمبادئ وفقافي تطبيق سياساتھا المحاسبية  تستمر
:                        التاليةالممارسات  ،على سبيل المثال المحاسبية، . قد تشمل مثل ھذه السياساتالحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل

 ،األسعارمتوقعة من قبل منظم  أونتيجة لتصرفات فعلية  ،عندما يكون للمنشأة حق مدين تنظيميةحساب مؤجل ألسباب رصيد  إثبات   (أ)  
ن أ) المنظمة األسعارالسعر (من في الفترات المستقبلية السترداد التكاليف المسموح بھا (أي التكاليف التي يقصد  األسعارفي زيادة 

 توفر استردادھا).

 االستغناء عن أوستبعاد االمكسب من  أومعادل ألي خسارة  ،دائن أومدين  حساب مؤجل ألسباب تنظيميةنه رصيد أعلى  ،مبلغ إثبات (ب) 
  سعار مستقبلية.أعكسھا من خالل  أويتوقع استردادھا  ،غير ملموسة أصولبنود عقارات واآلت ومعدات وبنود 

 ،األسعارمتوقعة من قبل منظم  أونتيجة لتصرفات فعلية  ،دائن عندما تكون المنشأة مطالبة حساب مؤجل ألسباب تنظيميةرصيد  إثبات  (ج) 
عاربتخفيض  تردة بالزيادة (أي المبالغ الزائدة عن المبلغ الممكن  األس موح بھا المس تقبلية لعكس مبالغ التكاليف المس في الفترات المس

  ).األسعاراسترداده الذي يحدده منظم 

خصم يحدده  أوفائدة  معدلساس مخصوم يستخدم أعلى  أوساس  غير مخصوم أعلى  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةقياس     (د) 
 . األسعارمنظم 
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الحسابات  أرصدةوالتي لذلك قد تثبتھا المنشأة في  األسعارفي قرارات وضع  األسعارنواع التكاليف التي قد يسمح بھا منظمو أمثلة على أفيما يلي      5ب
  :المؤجلة ألسباب تنظيمية

  سعار الشراء.أ أواالختالفات في الحجم    ) 1(

وفقا  جزء من تكاليف العقارات واآلالت والمعدات أنھا المرسملة علىتكاليف مبادرات "الطاقة الخضراء" المعتمدة (الزائدة عن المبالغ   ) 2(
  ").والمعداتالعقارات واآلالت " 16لمعيار المحاسبة الدولي 

(ولكن ال  األسعارتكاليف رأسمالية ألغراض تنظيم  على أنھا معالجتھاالتكاليف غير المباشرة التي ال يمكن نسبتھا مباشرة والتي تتم  ) 3(
  في تكلفة بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات). بتضمينھا ،16وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ،يسمح

  مشاريع.لغاء الإتكاليف    )4(

  ضرار العواصف.أتكاليف   ) 5(

رأس مال  علىالتي تزود المنشأة بعائد و التشييدخالل  يتم استخدامھاألموال التي لالفائدة المفترضة (بما في ذلك المبالغ المسموح بھا   ) 6(
  وكذلك القروض).  المالك

 
دةتمثل       6ب باب تنظيمية أرص ابات المؤجلة ألس تلك  إثباتو تنظيميةالمصروفات ألغراض  أوبنود الدخل  إثبات بين توقيت فروق -عادة - الحس

بية  ة محاس ياس أة س أنالبنود ألغراض التقرير المالي. وعندما تغير المنش أن أومرة  ألولتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  بش  تطبيق بش
ن الحظر إ. منقحة أوجديدة  حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةتنشئ  قحةُمن أوفقد تنشأ فروق توقيت جديدة  ُمنقح، أومعيار جديد ل أولي
 إثباتال يمنع  حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة إثباتفي  لكي تبدأالذي يمنع المنشأة من تغيير سياستھا المحاسبية  13في الفقرة  الوارد
خرى في السياسات المحاسبية مطلوبة بموجب المعايير أنشاؤھا بسبب تغييرات إيتم  جديدة أو ُمنقحة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة

الحالية  ثباتلمثل فروق التوقيت ھذه يتفق مع سياسة اإل حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة إثباتن أالدولية للتقرير المالي. وسبب ذلك 
سبية جدي 11المطبقة وفقا للفقرة  سة محا سيا ستحداثا ل الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدة إثباتال تمنع  13الفقرة  فإن ،دة. وبالمثلوال يمثل ا

ئة  تنظيمية رة-ن فروق التوقيت التي لم تكن موجودة عالناش المعايير الدولية للتقرير المالي ولكنھا تتفق مع  إلىالتحول قبل تاريخ  - مباش
  ).ضرار العواصفأتكاليف  ،سبيل المثال(على  11وفقا للفقرة  الموضوعة السياسات المحاسبية للمنشأة

 

  

  معايير أخرى  القابلية النطباق

  
 للمبادئ وفقاوتختار تطبيق متطلبات ھذا المعيار االستمرار في تطبيق سياساتھا المحاسبية  ،يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق ھذا المعيار     7ب

 ،. ولكنالحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةأل ثباتاإللغاء إھبوط والو ،قياسالو ،ثباتإلل السابق في لھا -عام بشكل– المقبولة المحاسبية
كي ل الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةعلى  ،في بعض الحاالت ،خرىأتطبيق معايير -يضا أ-قد يتم  هنعلى أ 17–16الفقرتين تنص 

توضح  وبالتحديد،قرات التالية كيف تتداخل المعايير األخرى مع متطلبات ھذا المعيار. في القوائم المالية. وتبين الف -بشكل مناسب -تنعكس 
اإلضافية التي يتوقع أن تكون  اإلفصاحومتطلبات العرض و ،عفاءات المحددة منھاواإل ،خرىلمعايير األلالفقرات التالية االستثناءات المحددة 

 منطبقة.

  حداث بعد فترة التقرير""األ 10تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  
 تقع. وفيما يتعلق باألحداث التي ألسباب تنظيمية حساباتھا المؤجلة أرصدةوقياس  إثبات عندافتراضات  أوالمنشأة استخدام تقديرات  يلزمقد       8ب

ذا إلتحديد ما  10يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ،لإلصدار المالية القوائم فيه اعتُمدت الذي التاريخوبين نھاية فترة التقرير 
 عكس تلك األحداث.  كي تتعديل تلك التقديرات واالفتراضات ل ينبغيكان 

  "ضرائب الدخل" 12تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  
 أصل) معينة التزام ضريبة مؤجلة و(مع مراعاة شروط إثباتمن المنشأة  معينة، مع استثناءات محدودة ،12يتطلب معيار المحاسبة الدولي     9ب

بما  ،نشطتھاأعلى جميع  12تطبيق معيار المحاسبة الدولي  األسعارلفروق المؤقتة. يجب على المنشأة الخاضعة لتنظيم جميع اضريبة مؤجلة ل
  ه.إثبات الواجبلتحديد مبلغ ضريبة الدخل  ،األسعارالخاضعة لتنظيم  تھاأنشطفي ذلك 

جميع مصروف  أوسعارھا المستقبلية السترداد بعض أتطلب من المنشأة زيادة ي أوألسعار ا منظمسمح ي ،األسعارفي بعض برامج تنظيم     10ب
في قائمة المركز المالي  حساب مؤجل ألسباب تنظيميةالمنشأة لرصيد  إثباتقد ينتج عن ذلك  ،ضريبة الدخل للمنشأة. وفي مثل ھذه الحاالت

ً  ،يبة الدخلبضر يتعلق  الحساب المؤجل ألسباب تنظيميةرصيد  إثبات. وقد ينشئ 12–11وفقا للفقرتين  الموضوعةسياساتھا المحاسبية ل وفقا
 له. إضافيمبلغ ضريبة مؤجلة  إثباتضافيا يتم إفرقا مؤقتا  -في حد ذاته -بضريبة الدخل  والمتعلقھذا 
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التزام  أوضريبة مؤجلة  أصلعندما تثبت  ،لمنشأةل ال يجوزنه أال إ ،اإلفصاح العرض وبشأن  12بالرغم من متطلبات معيار المحاسبة الدولي    11ب
(التزام)  أصل أرصدةمبلغ الضريبة المؤجلة ذلك ضمن مجموع  تضمين ،حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة ثباتضريبة مؤجلة نتيجة إل

حسابات مؤجلة  أرصدة إثبات(التزام) الضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة  أصليجب على المنشأة عرض  ،لمؤجلة. وبدال من ذلكالضريبة ا
  ما:إ ألسباب تنظيمية

 أوالمدينة والدائنة؛  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية رصدةمع البنود المستقلة التي يتم عرضھا أل  (أ) 

 المدينة والدائنة. الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة بجانببند مستقل  على أنه (ب) 

فال  ،حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة ثباتإلينشأ نتيجة والذي (التزام) ضريبة مؤجلة  أصلالمنشأة الحركة في  تثبت ماعند ،وبالمثل   12ب
الذي يتم عرضه في قائمة (قائمتي)  المستقلمصروف (دخل) الضريبة  ضمن بند ھذاالحركة في مبلغ الضريبة المؤجلة  تضمينلمنشأة ل يجوز
(التزام)  أصليجب على المنشأة عرض الحركة في  ،. وبدال من ذلك12الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  أوالربح 

  ما:إ ةالحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمي رصدةالضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة أل

الحسابات المؤجلة  أرصدةللحركة في  ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوالتي يتم عرضھا في قائمة (قائمتي) الربح  المستقلة،مع البنود    (أ) 
  أو ؛ألسباب تنظيمية

الخسارة والدخل الشامل  أوفي قائمة (قائمتي) الربح  ،التي يتم عرضھا العالقةذات  المستقلة البنود بجانبمنفصل مستقل بند  على أنھا (ب) 
 .  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةللحركة في  ،اآلخر

  "ربحية السھم"  33تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  
ربحية  ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوفي قائمة الربح  ،ن تعرضأمن بعض المنشآت  33من معيار المحاسبة الدولي  66تتطلب الفقرة    13ب

سھم العادية للمنشأة حملة األ إلى تعودالخسارة التي  أوالخسارة من العمليات المستمرة والربح  أوساسية والمخفضة لكل من الربح السھم األ
عن المبالغ  اإلفصاحغير مستمرة  عملية عن تقوم بالتقريرمن المنشأة التي  33من معيار المحاسبة الدولي  68تتطلب الفقرة  ،ضافة لذلكإاألم. 
يضاحات.  اإل ضمن أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر  أوما في قائمة الربح إ ،غير المستمرة بالعمليةسھم فيما يتعلق كل ساسية والمخفضة لاأل

رض مبالغ إضافية عالمنشأة التي تطبق ھذا المعيار  ىيجب عل هفإن ،33سھم يتم عرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الربحية للكل مبلغ     14ب
الحسابات  أرصدةن يستثنى منھا صافي الحركة في أن تلك المبالغ يجب أباستثناء  ،لربحية السھم األساسية والمخفضة محسوبة بنفس الطريقة

يجب على المنشأة عرض ربحية السھم  ،33الدولي  من معيار المحاسبة 73في الفقرة  الواردطلب ت. وبما يتفق مع المالمؤجلة ألسباب تنظيمية
  لجميع الفترات المعروضة. 33ھمية ربحية السھم المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي أمن ھذا المعيار بنفس  26المطلوبة بموجب الفقرة 

  "صول"الھبوط في قيمة األ 36تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  

بية وفقا  12–11تتطلب الفقرتان     15ب اتھا المحاس ياس تمرار في تطبيق س أة االس بية للمبادئمن المنش ابق في لھا -عام بشكل– المقبولة المحاس  الس
دةوقياس وعكس أي ھبوط في  ،إثباتو لتحديد، اباتھا المؤجلة أرص باب تنظيمية حس بة الدولي  ،. وتبعا لذلكألس  36ال ينطبق معيار المحاس

 المنفصلة المثبتة.   الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةعلى 

 أرصدة التي تنطوي علىنقد الھبوط على وحدة توليد  اختبارجراء إمن المنشأة  36يتطلب معيار المحاسبة الدولي  يمكن أن وبالرغم من ذلك،   16ب
واحد  تحديدألنه قد تم  أو ،شھرة تنطوي علىن وحدة توليد النقد أ. وقد يكون مثل ھذا الفحص مطلوبا بسبب حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية

 79-74الفقرات  فإن ،نقد. وفي مثل ھذا الحاالتالبوحدة توليد  تتعلق ،36في معيار المحاسبة الدولي  الموضحة ،كثر من مؤشرات الھبوطأ أو
نقد. ويجب على المنشأة اللتحديد المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد  معينة تتضمن متطلبات 36من معيار المحاسبة الدولي 

في المبلغ الدفتري لوحدة توليد  تضمينهالمثبتة قد تم  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةكان أي من  إذاما  إلقرارتطبيق تلك المتطلبات 
ھا نتيجة لھذا إثباتعلى أي خسارة ھبوط يتم  36معيار المحاسبة الدولي ل الباقية متطلباتالتطبيق  الھبوط. ثم يجب بعد ذلك اختبارالنقد لغرض 

 .االختبار

  "تجميع األعمال" 3تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
   

وااللتزامات التي تم تحملھا بقيمھا  الُمقتناة صولثبت األتعمال أعلى  ةالمستحوذالمنشأة ن أھو  3ساسي للمعيار الدولي للتقرير المالي المبدأ األ  17ب 
تحواذ. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  تثناءات محدودة  3العادلة في تاريخ االس  18والقياس. وتقدم الفقرة ب ثباتاإلب ه المتعلقةمبادئلاس

ً ضافيإ من ھذا المعيار استثناءً    .ا
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ان   18ب  ب الفقرت أة 12–11تتطل ن المنش بية  م اتھا المحاس ق سياس ي تطبي تمرار ف ااالس ادئ وفق بية للمب ة المحاس كل– المقبول ام بش ا -ع  لھ
ي ابق ف اتإلل الس اسالو ،ثب اء الو ،قي وط والغ اتاإلھب دةأل ثب ة رص باب تنظيمي ة ألس ابات المؤجل ذلكالحس ا ل تحوذت إف ،. وتبع ذا اس

ال ى أعم أة عل ق ،المنش ا ان تطب ب عليھ دة ،فيج ة الموح ا المالي ي قوائمھ اتھا ،ف بية  سياس وعةالمحاس رات  الموض ا للفق  12–11وفق
اتإل اس  ثب دةوقي ة أرص باب تنظيمي ة ألس ابات المؤجل ب  الحس تحواذ. ويج اريخ االس ي ت ا ف تحوذ عليھ أة المس اتللمنش دة إثب  أرص

ة باب تنظيمي ة ألس ابات المؤجل وائم الم الحس ي الق ا ف تحوذ عليھ أة المس تحوللمنش أة المس دة للمنش ة الموح أة ذالي ات المنش ا لسياس ة وفق
  . الخاصة بھا في قوائمھا المالية رصدةكانت المنشأة المستحوذ عليھا تثبت تلك األ إذابغض النظر عما  ،المستحوذة

  المستمرة""األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير  5تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

 رصدةأل ثباتاإلھبوط والغاء الو ،قياسالو ،ثباتإللمن المنشأة االستمرار في تطبيق سياساتھا المحاسبية السابقة  12 – 11تتطلب الفقرتان    19ب
 أرصدةالقياس على ب المتعلقة 5ال يجوز تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  ،. وتبعا لذلكالحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية
     المثبتة. الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية

الخسارة والدخل  أوعرض مبلغ واحد للعمليات غير المستمرة في قائمة (قائمتي) الربح  5من المعيار الدولي للتقرير المالي  33تتطلب الفقرة    20ب
ال  ،عرض عملية غير مستمرةبالمنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار  تقومفإنه عندما  ،الشامل اآلخر. وعلى الرغم من متطلبات تلك الفقرة

العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم  أنشطةن عالتي نشأت المؤجلة ألسباب تنظيمية، و الحسابات أرصدةالحركة في  إدراجيجوز لھا 
يجب على المنشأة عرض  ،. وبدال من ذلك5ولي للتقرير المالي من المعيار الد 33ضمن البنود المستقلة المطلوبة بموجب الفقرة  ،األسعار

  ما: إ األسعارالعملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم  أنشطةن عالتي تنشأ و الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةالحركة في 

  ؛ أوأو الخسارةبالربح  المتعلقة ظيميةالحسابات المؤجلة ألسباب تن أرصدةالذي يتم عرضه للحركة في  المستقلضمن البند     (أ) 

الحسابات المؤجلة ألسباب  أرصدةبھا الذي يتم عرضه للحركة في  المتعلق المستقلالبند  بجانبمنفصل مستقل بند  على أنھايتم عرضھا   (ب) 
  الخسارة.    أوبالربح  المتعلقة تنظيمية

لمنشأة ل فال يجوز ،عندما تعرض المنشأة مجموعة استبعاد ،5المعيار الدولي للتقرير المالي من  38تطلبات الفقرة موعلى الرغم من  ،وبالمثل    21ب
دةمجموع  إدراج باب تنظيميةا أرص ابات المؤجلة ألس تقلة  جزءً  تُعدالدائنة التي والمدينة  لحس من البنود المس تبعاد ض من مجموعة االس

أة عرض مجموع  ،. وبدال من ذلك5ر المالي من المعيار الدولي للتقري 38المطلوبة بموجب الفقرة  دةيجب على المنش ابات ا أرص لحس
  ما:إمن مجموعة االستبعاد  جزءً  تُعدالدائنة التي والمدينة  المؤجلة ألسباب تنظيمية

  المدينة والدائنة؛ أو   لحسابات المؤجلة ألسباب تنظيميةا رصدةالتي يتم عرضھا أل المستقلةضمن البنود     (أ) 
  

  المدينة والدائنة.     المؤجلة ألسباب تنظيمية األخرىلحسابات ا أرصدة بجانبمنفصلة مستقلة بنود  على أنھا ب) (

عملية غير  أوبمجموعة استبعاد  المتعلقة رصدةوالحركة في تلك األ الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة إدراجاذا اختارت المنشأة    22ب
جزء  على أنھا - منفصلبشكل -عنھا  اإلفصاحفقد يكون من الضروري  ألسباب تنظيمية، للحسابات المؤجلة مستقلةالمستمرة ضمن البنود 

  من ھذا المعيار.  33الفقرة  الذي وصفته للحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المستقلةمن تحليل البنود 

 28الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي "القوائم المالية  10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  "والمشروعات المشتركة "االستثمارات في المنشآت الزميلة

  
أة على يجببأنه " 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  19تتطلب الفقرة     23ب تخدام موحدة مالية قوائم تعد أن األم المنش ات باس ياس بية س  محاس

ابھة ظروف في المتماثلة األخرى واألحداث للمعامالت متماثلة أة هنأمن ھذا المعيار ب 8". وتتطلب الفقرة مش التي تقع  ،يجب عليھا المنش
من ھذا المعيار وتختار تطبيقه باب تنظيميةتطبيق جميع متطلباته على جميع  ،ض ابات المؤجلة ألس ئة  الحس طة جميع نعالناش أة  أنش المنش

عة لتنظيم  عارالخاض أة األم أذا إف ،. وتبعا لذلكاألس دةثبتت المنش باب تنظيمية أرص ابات مؤجلة ألس في قوائمھا المالية الموحدة وفقا لھذا  حس
بية على  ،المعيار ات المحاس ياس دةفيجب عليھا تطبيق نفس الس باب تنظيمية أرص ابات المؤجلة ألس آتھا التابعة.  الحس ئة في جميع منش الناش

    .الخاصة بھافي قوائمھا المالية  رصدةالمنشآت التابعة تثبت تلك األ ذا كانتإويجب تطبيق ذلك بغض النظر عما 

عداد القوائم المالية للمنشأة إ"يجب  ،تطبيق طريقة حقوق الملكية عند ،نهأتتطلبان ب 28من معيار المحاسبة الدولي  36–35الفقرتين  فإن وبالمثل   24ب
جراء تعديالت لجعل إيجب  ،". وتبعا لذلكمشابھة ظروف في المتماثلة األخرى اثواألحد للمعامالت متماثلة محاسبية سياسات باستخدام

الحسابات المؤجلة ألسباب ألرصدة  ثباتاإلھبوط والغاء الو ،قياسالو ،ثباتاإل بشأنالمشروع المشترك  أوالسياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة 
  تطبيق طريقة حقوق الملكية.       عندسياسات المنشأة المستثمرة  تطابق تنظيمية
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  عن الحصص في المنشآت األخرى" اإلفصاح " 12تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

ذات التابعة التي فيھا حصص غير مسيطرة  ھالكل من منشآت ،اإلفصاحمن المنشأة  12(ھـ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 12تتطلب الفقرة    25ب
الخسارة الذي تم تخصيصه للحصص غير المسيطرة في المنشأة التابعة خالل فترة التقرير.  أوعن الربح  ،لتقريراللمنشأة معدة  أھمية نسبية

الحسابات  أرصدةعن صافي الحركة في  اإلفصاحوفقا لھذا المعيار  حسابات مؤجلة ألسباب تنظيميةأرصدة ويجب على المنشأة التي تثبت 
  . 12(ھـ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 12عنھا بموجب الفقرة  اإلفصاحالمبالغ المطلوب  التي تم تضمينھا في سباب تنظيميةالمؤجلة أل

أة  12(ز) من المعيار الدولي للتقرير المالي 12تتطلب الفقرة     26ب احمن المنش يطرة  ،اإلفص آتھا التابعة التي فيھا حصص غير مس لكل من منش
بيةذات  أة معدة  أھمية نس أة التابعة ،لتقريراللمنش ة حول المنش من المعيار الدولي  10كما ھو محدد في الفقرة ب ،عن معلومات مالية ملخص

لكل مشروع مشترك  ،اإلفصاحتتطلب من المنشأة  12) من المعيار الدولي للتقرير المالي 2(ب)(21الفقرة  فإن ،. وبالمثل12للتقرير المالي 
المعيار الدولي  من 13ب–12عن معلومات مالية ملخصة كما ھو محدد في الفقرتين ب ،للمنشأة معدة للتقرير ذات أھمية نسبيةميلة ومنشأة ز

عنھا  اإلفصاحالمطلوب من المنشأة  ةملخصالالمعلومات المالية  12من المعيار الدولي للتقرير المالي  16. وتحدد الفقرة ب12للتقرير المالي 
ت لجميع المن تركة األخرى التي ھي ليس روعات المش آت الزميلة والمش بية ش كل فردي –ذات أھمية نس (ج) من المعيار 21وفقا للفقرة -بش

  .   12الدولي للتقرير المالي 

المنشأة  نإف ،12في المعيار الدولي للتقرير المالي  16والفقرة ب 13ب–12ب، و10بو ،21،و 12ضافة للمعلومات المحددة في الفقرات إ   27ب
 الحسابات أرصدة مجموععن  اإلفصاح -يضا أ-وفقا لھذا المعيار يجب عليھا  حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدةثبتت أالتي تكون قد 

بين  مقسمة ،رصدةوصافي الحركة في تلك األ تنظيمية الدائنة ألسباب المؤجلة الحسابات أرصدة ومجموع المدينة تنظيمية ألسباب المؤجلة
 اإلفصاحاتلكل منشأة مطلوب تقديم تلك  ،الدخل الشامل اآلخر ضمنھا إثباتالخسارة والمبالغ التي تم  الربح أو ضمنھا إثباتالمبالغ التي تم 

  .12عنھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

خسارة من  أوعنھا عندما تثبت المنشأة مكسبا  اإلفصاحالمعلومات التي يطلب من المنشأة  12من المعيار الدولي للتقرير المالي  19تحدد الفقرة    28ب
بموجب الفقرة لى المعلومات المطلوبة إضافة إ. و10من المعيار الدولي للتقرير المالي  25فقدان السيطرة على منشأة تابعة محسوبا وفقا للفقرة 

الخسارة  أوفصاح عن الجزء من المكسب إلن المنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار يجب عليھا اإف ،12من المعيار الدولي للتقرير المالي  19
فقدان السيطرة عليھا.  في المنشأة التابعة السابقة في التاريخ الذي تم فيه  الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية أرصدة إثباتإلغاء  إلى يعودالذي 
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  الملحق ج
 والتحول السريانتاريخ 

.ال يتجزأ من المعيار ھذا الملحق جزءً  يُعد
  

  والتحول السريانتاريخ 

 

  

  السريانتاريخ 

 2016يناير  1لفترة تبدأ في ھي وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ُمعدة كانت اول قوائم مالية لھا  إذايجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار       1ج
 ،أبكروفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لفترة ُمعدة ول قوائم مالية لھا أت المنشأة ھذا المعيار في قطب إذاو. األبكريسمح بالتطبيق وبعده.  أو

 عن تلك الحقيقة. اإلفصاحفيجب عليھا 
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مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية    © 1  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

 

   15 المالي للتقرير الدولي المعيار
 العمالء مع العقود من اإليراد

  

   الھدف

  
مستخدمي القوائم المالية عن طبيعة  إلىالتي يجب على المنشأة أن تطبقھا لتقديم معلومات مفيدة  المبادئالھدف من ھذا المعيار ھو وضع      1

.عقد مع عميلوالتدفقات النقدية الناشئة عن  اإليرادومبلغ وتوقيت وعدم تأكد 

  تحقيق الھدف
  
تحويل السلع أو الخدمات  يصفل اإليراده يجب على المنشأة أن تُثبت أن األساس لھذا المعيار ھو المبدأ فإن 1في الفقرة الوارد لتحقيق الھدف      2

  . الخدمات وأيكون لھا حق فيه في مقابل تلك السلع  أن العمالء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة إلىالمتعھد بھا 

ة أن تطبق في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق ھذا المعيار. ويجب على المنشأ األخذيجب على المنشأة      3
  باتساق على العقود التي لھا خصائص مشابھة وفي ظروف مشابھة.    ،بما في ذلك استخدام أي وسائل عملية ،ھذا المعيار

منشأة تطبيق ھذا المعيار على محفظة عقود (أو ليجوز ل ،كوسيلة عملية بالرغم من ذلك،يحدد ھذا المعيار المحاسبة عن عقد فردي مع عميل. و     4
ثار على القوائم المالية من تطبيق ھذا المعيار على محفظة لن األ أن كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول إذا) لھا خصائص مشابھة التزامات أداء

 عن تطبيق ھذا المعيار على العقود الفردية (أو التزامات األداء) ضمن تلك المحفظة. وعند المحاسبة عن محفظة بشكل ذي أھمية نسبيةتختلف 
  التقديرات واالفتراضات التي تعكس حجم وتكوين المحفظة.أن تستخدم يجب على المنشأة 

  

  النطاق

  
  يلي: مايجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على جميع العقود مع العمالء باستثناء       5

  ".يجاراإلعقود " 16المعيار الدولي للتقرير المالي الواقعة ضمن نطاق  يجاراإلعقود    (أ)  

  "."عقود التأمين 4(ب)   عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ،"المالية األدوات " 9ي للتقرير المالي ــرى الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولــوق أو االلتزامات التعاقدية األخــالية والحقـالم األدوات  (ج)  
ومعيار  ،"الترتيبات المشتركة" 11والمعيار الدولي للتقرير المالي   ،القوائم المالية الموحدة"" 10والمعيار الدولي للتقرير المالي 

االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات " 28ومعيار المحاسبة الدولي  ،"القوائم المالية المنفصلة" 27المحاسبة الدولي 
  ".المشتركة

ھذا  ،العمالء أو العمالء المحتملين. على سبيل المثال إلىنفس نشاط األعمال  لتسھيل المبيعات  فيالتبادالت غير النقدية بين منشآت     (د)
ماكن محددة مختلفة في الوقت أالمعيار ال ينطبق على عقد بين شركتين نفطيتين تتفقان على تبادل نفط للوفاء بالطلب من عمالئھما في 

 . المحدد

كان الطرف المقابل في العقد عميل. والعميل  إذا) فقط 5دراجه في الفقرة إخالف عقد تم بيجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على أي عقد (      6
العقد ال يكون نشطة العادية للمنشأة في مقابل عوض. والطرف المقابل في األ نتاجھو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات ھي 

العقد المخاطر  أطراففيھا  يتقاسمفي نشاط أو عملية  يشارك أنقد تعاقد مع المنشأة على  ،على سبيل المثال ،الطرف المقابل ھذا كان إذا عميالً 
  ادية للمنشأة.نشطة العاأل نتاجو المنافع التي تنتج عن النشاط أو العملية (مثل تطوير أصل في ترتيب تعاون) بدالً من الحصول على أ

  .5قد يقع عقد مع عميل جزئياً ضمن نطاق ھذا المعيار وجزئياً ضمن نطاق معايير أخرى مدرجة في الفقرة       7

 قيبتط والً أفعندئذ يجب على المنشأة  ،جزاء من العقدأو أجزء ل أولي بشكلقياس الو أفصل و/الكانت المعايير األخرى تحدد كيف يتم   إذا(أ)     
ل و/ اة   الواردةو القياس أمتطلبات الفص تبعد من أفي تلك المعايير. ويجب على المنش عر المعاملةن تس مبلغ ذلك الجزء (أو األجزاء)  س

ھا  كلمن العقد التي تم قياس عر المعاملة الذي  86–73وفقاً للمعايير األخرى ويجب عليھا تطبيق الفقرات  أولي بش يص مبلغ س لتخص
  (ب). 7الفقرة  حددتھاأي أجزاء أخرى من العقد  وعلىكل التزام أداء ضمن نطاق ھذا المعيار  علىن وجد) إيتبقى (
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عندئذ يجب على المنشأة أن تطبق  ،أجزاء العقد من أكثرأو  لواحد أولي بشكلقياس الو أفصل و/ الذا لم تحدد المعايير األخرى كيف يتم إ(ب)   
 عقد.    للو األجزاء) أجزء (ل  وليأ بشكلقياس للو أفصل و/لھذا المعيار ل

 إذاللوفاء بالعقد مع عميل  تكبدھاضافية للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عن التكاليف التي يتم يحدد ھذ المعيار المحاسبة عن التكاليف اإل     8
). ويجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكاليف  104 -91نظر الفقرات أكانت تلك التكاليف غير واقعة ضمن نطاق معيار آخر (

 بعقد مع عميل (أو جزء من ذلك العقد) الذي يقع ضمن نطاق ھذا المعيار.    المتعلقة تكبدھاالتي تم 

  

  ثباتاإل

  

  تحديد العقد
  
  ھذا المعيار فقط عند استيفاء جميع الضوابط التالية:يجب على المنشأة أن تحاسب عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق       9

  ن تكون ملتزمة بأداء التزاماتھا.أ) وىمعتادة أخر ةتجاري  ممارساتأو وفقاً ل ،شفاھيةو أ ،على العقد (خطياً اتفقت طراف العقد قد أ  (أ)    

  سيتم تحويلھا. أو الخدمات التي بالسلعالمنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق  بإمكان   (ب)  

  مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلھا. السدادالمنشأة تحديد شروط  بإمكان  (ج)   

  يكون من المتوقع تغير المخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد). أن للعقد مضمون تجاري (أي   (د)   

العميل. وفي  إلىحصول المنشأة على العوض الذي سيكون لھا حق فيه في مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلھا  الممكنمن  )  ـ(ھ
 أن فييجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان فقط قدرة العميل ونيته  هفإن ،تحصيل محتملةللكانت قابلية مبلغ العوض  إذاتقويم ما 

 إذاقل من السعر المبين في العقد أيكون للمنشأة الحق فيه وف قد يكون مبلغ العوض الذي سوحقا. ذلك المبلغ عندما يصبح مست يسدد
ً  ن المنشأة قد تعرض على العميل امتيازاً أل نظراً كان العوض متغيراً    ).52نظر الفقرة أ( سعريا

ً والتزامات واجبة     10 تكون  أن ويمكن. الحقوق وااللتزامات ھي شأن قانوني نفاذ وقابلية .النفاذالعقد ھو اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقا
، األقاليمعبر عمالء العقود مع  واآلليات إلبرامللمنشأة. وتختلف الممارسات  األعمال المعتادةممارسات تُفھم ضمناً من و أية ھو شفأ ،العقود خطية

قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات  ،فإنھا قد تختلف ضمن المنشأة (على سبيل المثال ،لذلك إضافةوالصناعات والمنشآت. 
كانت اتفاقية مع عميل تنشئ حقوقاً والتزامات  إذافي تحديد ما اآلليات في الحسبان تلك الممارسات و أن تأخذالمتعھد بھا). ويجب على المنشأة 

    ھا.ئنشِ واجبة النفاذ، ومتى تُ 

عقود أخرى قد تتجدد تلقائيا و ي وقت.أفي  األطرافنھاؤھا أو تعديلھا من قبل أي من إويمكن  ةمحدد مدةكون لھا تبعض العقود مع العمالء قد ال     11
ا ألطراف العقد العقد) التي يكون فيھ فترةالعقد (أي  مدةعلى أساس دوري يتم تحديده في العقد. يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على 

  .نفاذحقوق وعليھم التزامات حالية واجبة ال
   

دون  كلياً نھاء عقد لم يتم تنفيذه إفي  نفاذواجب ال حق -من جانب واحد  -كان لكل طرف في العقد إذالغرض تطبيق ھذا المعيار فإنه ال يوجد عقد    12
ً  منفذ غير ويكون العقد خر.تعويض الطرف (أو األطراف) اآل   : التاليينلضابطين امن  كل استيفاء تم إذا كليا

  العميل أي سلع أو خدمات متعھد بھا. إلى(أ)     لم تحول المنشأة بعد 

  أي عوض في مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا.  ،وليس لھا الحق بعد في استالم ،(ب)  لم تتسلم المنشأة بعد
   

 إلىشارة إتقويم تلك الضوابط ما لم تكن ھناك  أن تعيد لمنشأة ل فال يجوز عند نشأة العقد، 9استوفى عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة  إذا   13
المنشأة تقوم بإعادة  فإن ،كبير لبشك-العوض قد تدھورت  سدادكانت قدرة العميل على  إذا  ،تغير مھم في الحقائق والظروف. على سبيل المثال

يكون للمنشأة حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المتبقية التي سيتم تحويلھا وف حصل المنشأة العوض الذي ستُ  أن كان من المحتمل إذاتقويم ما 
  العميل. إلى

    
توف للضوابط الواردة في الفقرة  إذا     14 أة  ،9كان عقد مع عميل غير مس تفيجب على المنش كانت الضوابط  إذافي تقويم العقد لتحديد ما  مرأن تس

  الحقاً. استيفاؤھاقد تم  9الواردة في الفقرة 
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ه يجب على المنشأة أن تُثبت العوض فإن ،وتحصل المنشأة على العوض من العميل 9عندما ال يستوفي عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة    15
  فقط عندما يكون أي من الحدثين التاليين قد وقع: إيراد المستلم على أنه

العوض المتعھد به من قبل العميل قد  ،جميع ما يقاربأو  ،العميل،  وجميع إلىعد على المنشأة التزامات متبقية بتحويل سلع أو خدمات تلم    (أ) 
  للرد. قابلمن قبل المنشأة، وغير  تم استالمه

  للرد. قابلمن العميل غير  المستلم تم إنھاء العقد، والعوض   (ب) 

أة أن تُثبت العوض     16 تلميجب على المنش تيفاء  إلىو أ 15الواردة في الفقرة  أحد األحداث يقعأن  إلىمن العميل على أنه التزام  المس أن يتم اس
أة إثباتااللتزام الذي يتم  فإن ،بالعقد). وتبعاً للحقائق والظروف المتعلقة 14نظر الفقرة أالحقاً ( 9الواردة في الفقرة  الضوابط ه يمثل التزام المنش

من  المستلمبمبلغ العوض  قياسه يتمااللتزام يجب أن  فإن ،. وفي أي من الحالتينالمستلمأو خدمات في المستقبل أو برد العوض  سلعما بتحويل إ
  العميل.  

  تجميع العقود 
  

ً منه مع العميل نفس هفي الوقت نفس من العقود المبرمة أكثر جمع عقدين أوتيجب على المنشأة أن    17 طراف ذات عالقة بالعميل) أ(أو  هأو قريبا
  ذا تم استيفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالية:إعلى أنھا عقد واحد  ودوالمحاسبة عن العق

  أو  واحد؛ تجاري لھدف واحدة حزمةك العقود بشأن التفاوض تمي(أ)     

  على سعر أو أداء العقد اآلخر، أو ودحد العقأ يف سيتم سداده  الذيمبلغ العوض  (ب)   يعتمد

) ھي التزام واحد باألداء وفقاً العقودمن  عقد (أو بعض السلع أو الخدمات المتعھد بھا في كل العقود(ج)   السلع أو الخدمات المتعھد بھا في 
 .  30 -22للفقرات 

  تعديالت العقد
  

ً  يكونعقد ھو تغيير في نطاق أو سعر العقد (أو كليھما) ال عديلت   18 عقد التعديل  فإن ،األقاليمالعقد. وفي بعض الصناعات و أطرافعليه من قبل  متفقا
بة ما حقوقاً والتزامات جديدة واجإالعقد على تعديل ينشئ  أطراف يتفقعقد عندما للعديل تأو تعديل. ويوجد  تبديلأو  ،مر تغييرأقد يوصف بأنه 

ً التعديل  التفاق علىمكن ايالعقد. و ألطراف لنفاذأو يعدل حقوقاً والتزامات موجودة واجبة ا نفاذال ً  يفھم أو يھشف باتفاقأو  ،عقد خطيا من  ضمنا
فيجب على المنشأة أن تستمر في تطبيق ھذا المعيار على العقد القائم  ،عقدالأطراف العقد على تعديل  يتفقلم  وإذا. المعتادة األعمالممارسات 

  عقد.العلى تعديل  االتفاقحين  إلى

على تغيير في نطاق  اتفقواقد  طرافحول نطاق أو سعر التعديل (أو كليھما) أو كان األ نزاع بينھمالعقد  أطراف أن رغمعقد للتعديل  يوجدقد    19
نشاؤھا أو تغييرھا بالتعديل واجبة إكانت الحقوق وااللتزامات التي تم  إذاتحديد ما  عندد التغيير المقابل في السعر. وبع دواالعقد ولكن لم يحد

اتفق  إذادلة األخرى. وفإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط العقد واأل نفاذ،ال
ه يجب على المنشأة أن تقدر التغيير في سعر المعاملة فإنبعد التغيير المقابل في السعر  دواغيير في نطاق العقد ولكنھم لم يحدأطراف العقد على ت

  ة بتقييد تقديرات العوض المتغير.  قالمتعل 58 – 56المتعلقة بتقدير العوض المتغير والفقرات  54 – 50الناشئ عن التعديل وفقاً للفقرات 

  كال الشرطين التاليين موجودين: يكون عندمايجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل    20

  ).30 – 26(وفقاً للفقرات  بذاتھا تمييزھا الممكن منسلع أو خدمات متعھد بھا  إلضافة نظراً نطاق العقد  يزداد  (أ)    

مناسبة  تسوياتي أضافية المتعھد بھا وللسلع أو الخدمات اإل  الخاصة بالمنشأة سعار البيع المستقلةأسعر العقد بمبلغ عوض يعكس  يزداد   (ب) 
ضافية مقابل سعار البيع المستقلة للسلعة أو الخدمة اإلأقد تعدل المنشأة  ،ذلك السعر ليعكس ظروف العقد المعين. على سبيل المثال على
عند بيع  كانت ستتكبدھاالتكاليف المتعلقة بالبيع التي  أن تتكبدألنه ليس من الضروري للمنشأة  نظراً  ،الذي يحصل عليه العميل الحسم

  عميل جديد.    إلىسلعة أو خدمة مشابھة 

د بھا التي لم فيجب على المنشأة أن تحاسب عن السلع أو الخدمات المتعھ ،20عقد على أنه عقد منفصل وفقاً للفقرة اللم تتم المحاسبة عن تعديل  إذا   21
  :مما ينطبق من الطرق اآلتيةيتم تحويلھا بعد في تاريخ تعديل العقد (أي السلع أو الخدمات المتبقية المتعھد بھا) بأي 

 منة كانت السلع أو الخدمات المتبقي إذا ،عقد جديدل  نشاءً إوللعقد الحالي  (أ)   يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان انھاءً  
 على. ومبلغ العوض الذي يتم تخصيصه أو قبله عن السلع أو الخدمات التي تم تحويلھا في تاريخ تعديل العقد بذاتھا تمييزھا الممكن

  (ب)) ھو مجموع:22المتبقية في التزام أداء واحد محدد وفقاً للفقرة  بذاتھا تمييزھا الممكنالتزامات األداء المتبقية (أو السلع أو الخدمات 

ً )  العوض المتعھد به من قبل العميل (بما في ذلك المبالغ 1( من العميل) الذي تم تضمينه في تقدير سعر المعاملة، ولم يتم  المستلمة فعليا
  ؛إيراد إثباته على أنه
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  )   العوض المتعھد به على أنه جزء من تعديل العقد.2(

 تمييزھا الممكن منلم تكن السلع أو الخدمات المتبقية  إذامن العقد الحالي  كان جزءً  يجب على المنشأة أن تحاسب  عن تعديل العقد كما لو (ب)  
ثر الذي يكون لتعديل العقد جزئياً في تاريخ تعديل العقد. ويتم إثبات األ استيفاؤهتم  ،من التزام أداء واحد تشكل جزءً   وبناًء عليه ،بذاتھا

 تخفيضما على أنه زيادة أو إ( اإليرادلتزام األداء على أنه تعديل في الوفاء الكامل بانحو  وعلى قياس المنشأة للتقدم ،على سعر المعاملة
  متراكم). استدراكيتم على أساس  اإليرادالتعديل في  أن ) في تاريخ تعديل العقد (أياإليرادفي 

االلتزامات ثار التعديل على آعلى المنشأة أن تحاسب عن كانت السلع أو الخدمات المتبقية مجموعة من البندين (أ) و (ب) عندئذ يجب  إذا (ج)   
  ھداف ھذه الفقرة. أجزئياً) في العقد المعدل بطريقة تتسق مع الوفاء بھا (بما في ذلك تلك التي لم يتم  الوفاء بھاالتي لم يتم  باألداء

  تحديد التزامات األداء
  

 إلى يلي مايجب على المنشأة تقويم السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد مع العميل ويجب عليھا تحديد كل تعھد بتحويل أي م نشأة العقدعند   22
  العميل على أنه التزام أداء:

  ؛ أومن الممكن تمييزھا بذاتھا )(أ)     سلعة أو خدمة (أو رزمة سلع  أو خدمات

  ). 23نظر الفقرة أالعميل ( إلىو لھا نفس نمط التحويل  مييزھا بذاتھا ومتماثلة بشكل كبيرمن الممكن ت(ب)   سلسلة سلع أو خدمات 

  الضابطين التاليين: استيفاء تم إذاالعميل  إلىنفس نمط التحويل  بذاتھا تمييزھا الممكن منيكون لسلسة سلع أو خدمات   23 

 35في الفقرة  الواردةالعميل تستوفي الضوابط  إلىفي السلسلة التي تتعھد المنشأة بتحويلھا  بذاتھا تمييزھا الممكن من(أ)     كل سلعة أو خدمة 
  . على مدى زمني الوفاء بهن تكون التزام أداء يتم أب

من سلعة أو خدمة بتحويل كل  بااللتزام باألداء الوفاء  الكاملنفس الطريقة تستخدم لقياس تقدم المنشأة نحو  فإن ،40 – 39(ب)   وفقاً للفقرتين 
   العميل.   إلىفي السلسلة  الممكن تمييزھا بذاتھا

  التعھدات في العقود مع العمالء
  

24    ً  االلتزامات باألداءفإن  بالرغم من ذلك،العميل. و إلىوبشكل صريح السلع أو الخدمات التي تتعھد المنشأة بتحويلھا  يحدد العقد مع العميل عموما
مع عميل  ما ن عقداً أل نظراً  التي يتم تحديدھا في عقد مع عميل قد ال تقتصر على السلع أو الخدمات التي يتم بيانھا صراحة في ذلك العقد. وھذا

ً قد يشمل  ً تعھدات  أيضا كانت تلك  إذامن خالل الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة أو سياساتھا المنشورة أو تصريحاتھا المحددة  تُفھم ضمنا
  العميل.    إلىن المنشأة ستحول سلعة أو خدمة أتوقعات صحيحة للعميل ب ،وقت الدخول في العقد ،التعھدات تنشئ

على سبيل فعميل. ال إلىتحول سلعة أو خدمة  األنشطةكانت تلك  إذاال إعقد المنشأة القيام بھا للوفاء بالشطة يجب على أن ال تتضمن التزامات األداء    25
بناًء وعميل وقت أداء المھام. ال إلىن أداء تلك المھام ال يحول خدمة إعقد. الدارية عديدة إلعداد إقد يكون على مقدم خدمة القيام بمھام  ،المثال
  .   أداءشطة اإلعداد تلك ليست التزام فإن أن ،عليه

  بذاتھا تمييزھا الممكنالسلع والخدمات 
  

  ولكن ال تقتصر عليه: ،فإن السلع أو الخدمات المتعھد بھا قد تشمل اآلتي ،تبعاً للعقد    26

  ).منشأة مصنعةمنشأة (على سبيل المثال مخزون ال(أ)     بيع سلع مصنعة من قبل 

  تجزئة). منشأة بيعمنشأة (على سبيل المثال سلعة العادة بيع سلع تم شراؤھا من قبل إ(ب)   

 ،صيلأعادة بيعھا من قبل منشأة تعمل بصفة إمنشأة (على سبيل المثال تذكرة تم الأو خدمات تم شراؤھا من قبل عادة بيع حقوق في سلع إ(ج)   
  ).38ب – 34في الفقرات ب موضحكما ھو 

   (د)     أداء مھمة (أو مھام) متفق عليھا تعاقديا لعميل.

ما توفرت)  إذاحديثات غير محددة لبرامج يتم تقديمھا على أساس عندما و)  تقديم خدمة االستعداد لتقديم سلع أو خدمات (على سبيل المثال تـ(ھ
  وعندما يقرر العميل. حالماأو جعل سلع أو خدمات متاحة للعميل الستخدامھا 

في  موضحكما ھو  ،العمل كوكيل لطرف آخر ،عميل (على سبيل المثال إلىطرف آخر لتحويل سلع أو خدمات  إلى(و)    تقديم خدمة ترتيب 
  ).38ب – 34الفقرات ب

منشأة ال تتعھد ،عميل له (على سبيل المثال إلىعادة بيعھا أو تقديمھا إعميل ال(ز)   منح حقوق في سلع أو خدمات يتم تقديمھا في المستقبل يستطيع 
  فرد يشتري المنتج من بائع التجزئة). إلىضافية إسلعة أو خدمة  بأن تحولبائع تجزئة  إلى البائعة لمنتج
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  صل بالنيابة عن عميل.أأو تصنيع أو تطوير  تشييد(ح)   

  ).63ب – 52نظر الفقرات بأ(ط)   منح تراخيص (

  ).43ب – 39كما ھو مبين في الفقرات ب ،ضافية (عندما تقدم تلك الخيارات للعميل حقا مھماإ(ي)   منح خيارات لشراء سلع أو خدمات 
                                              

      
  :ينالتالي الضابطينتم استيفاء كال  إذابذاتھا  تمييزھا الممكن منأنھا عميل ال إلىتعد السلعة أو الخدمة المتعھد بھا   27

السلعة أو الخدمة  أن فوراً للعميل (أي متاحةجانب موارد أخرى  إلىما في حد ذاتھا أو إ(أ)    العميل يستطيع االنتفاع من السلعة أو الخدمة 
  ).بذاتھا تمييزھا الممكن منمؤھلة ألن تكون 

السلعة أو الخدمة  أن العميل يمكن تحديده بشكل منفصل عن التعھدات األخرى في العقد (أي إلىتعھد المنشأة بتحويل السلعة أو الخدمة  (ب)  
  ضمن سياق العقد). بذاتھا تمييزھا الممكن من

  
من  أكبراستخدام السلعة أو الخدمة أو استھالكھا أو بيعھا بمبلغ  باإلمكانكان  إذا(أ) 27نتفاع من سلعة أو خدمة وفقاً للفقرةيستطيع العميل اال    28

االنتفاع من السلعة  قادراً على السلع أو الخدمات فقد يكون العميلولبعض قيمة الخردة أو بدالً من ذلك االحتفاظ بھا بطريقة تحقق منافع اقتصادية. 
االنتفاع من تلك السلعة أو الخدمة فقط باالشتراك مع موارد أخرى قادراً على  قد يكون العميل، سلع أو خدمات أخرىولأو الخدمة في حد ذاتھا. 

مورد حصل العميل عليه بالفعل (من قبل المنشأة أو منشأة أخرى) أو  منفصلفوراً ھو سلعة أو خدمة يتم بيعھا بشكل  المتاحفوراً. والمورد  متاحة
حداث أالعميل بموجب العقد) أو من معامالت أو  إلىمن المنشأة (بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستكون المنشأة قد قامت بتحويلھا بالفعل 

ا أو باالشتراك مع موارد أخرى تتوفر ما في حد ذاتھإالعميل يستطيع االنتفاع من سلعة أو خدمة  أن أخرى. قد توفر العديد من العوامل دليال على
العميل يستطيع االنتفاع من السلعة أو  أن المنشأة تبيع بانتظام سلعة أو خدمة بشكل منفصل يدل على أن حقيقة فإن ،فوراً. فعلى سبيل المثال

  ما في حد ذاتھا أو باالشتراك مع موارد أخرى تتوفر فوراً.إالخدمة 
  
   

ولكنھا  ،(ب)) اآلتي27عميل يمكن تحديده بشكل منفصل (وفقاً للفقرة ال إلىمنشأة بتحويل سلعة أو خدمة التعھد  أن تدل علىتتضمن العوامل التي    29
  ال تقتصر عليه:

مثل تلات أخرى متعھد بھا في العقد في رزمة سلع أو خدمات ـع أو خدمـة مھمة لدمج السلعة أو الخدمة مع سلــأة ال تقدم خدمــأن المنش (أ)    
المدخالت إلنتاج أو تقديم  أحدھا أن المنشأة ال تستخدم السلعة أو الخدمة على فإنالذي تعاقد العميل عليه. وبعبارة أخرى  مجموعة المنتج
    الذي حدده العميل. مجموعة المنتج

   سلعة أو خدمة أخرى متعھد بھا في العقد. جوھري بشكلل أو تكيف أن السلعة أو الخدمة ال تعدِّ  (ب)  

 فإن ،أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد. فعلى سبيل المثال (ج)   
السلع أو الخدمات األخرى المتعھد بھا في العقد  يقرر عدم شراء السلعة أو الخدمة دون التأثير بشكل مھم على أن العميل يستطيع أن حقيقة

السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع تلك السلع أو الخدمات األخرى المتعھد بھا في العقد.   أن قد تدل على

على المنشأة جمع تلك السلعة أو الخدمة مع السلع أو الخدمات األخرى فيجب  بذاتھا تمييزھا الممكن منلم تكن السلعة أو الخدمة المتعھد بھا  إذا   30
. وفي بعض الحاالت ينتج عن ذلك قيام المنشأة بالمحاسبة عن بذاتھا تمييزھا الممكن منأن تحدد رزمة السلع أو الخدمات التي  إلىالمتعھد بھا 

  واحد.   ھا التزام أداءأن جميع السلع أو الخدمات المتعھد بھا في عقد على

  التزامات األداء  ب الوفاء
  

عميل.   إلى) أصلأو خدمة متعھد بھا (أي  سلعةطريق تحويل  عنالتزام أداء بالمنشأة  تفي) حالماعندما (أو  اً إيراد يجب على المنشأة أن تُثبت   31
  صل.  األ) يحصل العميل على سيطرة على ذلك حالماصل بأنه قد تم تحويله عندما (أو ويعد األ

على مدى  باألداء بااللتزامكانت تفي  إذاما  عند نشأة العقدتقرر  أن يجب على المنشأةه فإن ،30 – 22لكل التزام أداء يتم تحديده وفقاً للفقرات     32
ً للفقرات  ً للفقرة  عندھا تفي بالتزام األداء أن ) أو37 – 35زمني (وفقا على مدى  مااللتزابتفي  منشأةلم تكن ال وإذا). 38نقطة من الزمن (وفقا

   نقطة من الزمن. عند يتم الوفاء بهااللتزام  فإن ،زمني

 عند استالمھا واستخدامھا (كما ھو في حالة العديد من الخدمات). وتشير السيطرة على ،حتى ولو كان ذلك للحظة ،تعد السلع والخدمات أصوال   33
ً  -والحصول على األصلالقدرة على توجيه استخدام  إلى أصل جميع المنافع المتبقية منه. تتضمن السيطرة القدرة على منع المنشآت  - تقريبا

ھي التدفقات النقدية المحتملة (التدفقات الداخلة أو التوفير في  األصلوالحصول على المنافع منه. والمنافع من  أصلاألخرى من توجيه استخدام 
  مثل: عدة،مباشر أو بشكل غير مباشر بطرق بشكل ليھا التدفقات الخارجة) التي يمكن الحصول ع
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  ؛إلنتاج سلع أو  تقديم خدمات (بما في ذلك الخدمات العامة) األصل(أ)     استخدام 

  ؛لتعزيز قيمة االصول األخرى األصل(ب)   استخدام 

  ؛لتسوية االلتزامات أو تخفيض المصروفات األصل(ج)   استخدام 

  ؛أو مبادلته األصل(د)    بيع 

  ؛للحصول على قرض األصل)   رھن ـ(ھ

  .    باألصل(و)   االحتفاظ 

 األصلية اتفاقية إلعادة شراء أيجب على المنشأة أن تأخذ  في الحسبان ه فإن صلاأل عميل قد حصل على سيطرة علىالكان  إذا عند تقويم ما    34
 ).76ب -64نظر الفقرات بأ(

  على مدى زمني الوفاء بھام التزامات األداء التي يت 
  

تم استيفاء احد  إذاعلى مدى زمني  اإليرادات وتثبتولذلك فإنھا تفي بالتزام األداء  ،منشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى زمنيالتحول     35
  الضوابط التالية:

  ؛أو)4ب – 3ن  بينظر الفقرتأ( باألداء المنشأة قامت حالما نفسهالوقت  فييستھلكھا والمنافع التي يقدمھا أداء المنشأة  يتلقىالعميل  (أ)    

نظر أأو تحسينه ( األصل تشييد عندعمال قيد التنفيذ) الذي  يسيطر عليه العميل األ ،(على سبيل المثال األصلأداء المنشأة ينشئ أو يحسن   (ب) 
  أو ؛)5الفقرة ب

حتى  المكتملمقابل األداء  دفعةفي النفاذ ) وللمنشأة حق واجب 36نظر الفقرة أاستخدام بديل للمنشأة ( له أصل (ج)   أداء المنشأة ال ينشئ أي
  ).                       37نظر الفقرة أتاريخه (

أو  تشييدالستخدام آخر خالل  لاألصما مقيدة تعاقديا من توجيه إكانت المنشأة  إذااألصل الذي ينشئه أداء المنشأة ليس له استخدام بديل للمنشأة    36
كان لألصل استخدام بديل  إذاالستخدام آخر. يتم تقويم ما المكتملة فوراً في حالته  األصلأو كانت مقيدة عمليا من توجيه  األصلتحسين ذلك 

العقد على تعديل للعقد يغير  أطرافألصل ما لم توافق لتحديث تقويم االستخدام البديل  للمنشأة يجوز نشأة العقد ال. وبعد عند نشأة العقدللمنشأة 
ألصل استخدام بديل للمنشأة.                                             لكان  إذالتقويم ما  ترشاداإ 8ب – 6. وتقدم الفقرات بباألداء االلتزامجوھريا 

في  نفاذكان لديھا حق واجب ال إذاعند تقويم ما  ،أي قوانين تنطبق على العقد إلى باإلضافة ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط العقد    37
 ذلك، من بالرغمبمبلغ محدد. و المكتملمقابل األداء  دفعةيكون الحق في  أن (ج). وال يلزم35حتى تاريخه وفقاً للفقرة  المكتملمقابل األداء دفعة 

نھاء إتم  إذاحتى تاريخه  المكتملقل مقابل األداء يكون للمنشأة الحق في مبلغ يعوض المنشأة على األ أن حوال خالل مدة العقد يجبفي كل األ
لتقويم وجود حق لھا  إرشادات 13ب – 9العقد من قبل العميل أو طرف آخر ألسباب غير عدم أداء المنشأة وفقاً لما تعھدت به. وتقدم الفقرات ب

 حتى تاريخه.   المكتمللھا مقابل األداء  يتم السداد أن الحق في ھايخولس الدفعة حق المنشأة فيكان  إذاوما نفاذه ووجوب  دفعةفي 

  نقطة من الزمن عندالوفاء بھا التزامات األداء التي يتم 
  

نقطة من الزمن. ولتحديد النقطة  عند باألداء بااللتزام تفي المنشأة  فإن 37 -35داء يتم على مدى زمني وفقاً للفقرات األالتزام الوفاء بلم يكن  إذا   38
داء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان األمتعھد به وتفي المنشأة فيھا بالتزام  أصل من الزمن التي يحصل فيھا العميل على السيطرة على

لحسبان المؤشرات على تحويل السيطرة لذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في ا إضافة. 34 – 31جميع متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 
   :تي ولكن ال تقتصر عليهالتي تشمل اآل

  
ً كان العميل ملزم إذا  -  األصلمقابل  ةلمنشأة حق حالي في دفعل(أ)     أن العميل قد  إلىذلك قد يشير عندئذ  فإن ،األصلمقابل  لسدادحاليا با ا

  في المقابل. األصلجميع المنافع المتبقية من ما يقارب والحصول على  األصلحصل على القدرة على توجيه استخدام 
  

المنافع  ما يقارب جميع من ھو الطرف الذي له القدرة على توجيه استخدام إلىقد يشير الحق القانوني  – األصل(ب)   للعميل حق قانوني في 
قد يشير  صلاأل تحويل الحق القانوني في فإن ،ھذه المنافع. لذلكوالحصول  عليھا أو تقييد وصول المنشآت األخرى ل األصلالمتبقية في 

لمجرد الحماية ضد اخفاق العميل في  األصلاحتفظت المنشأة بالحق القانوني في  وإذا. األصلأن العميل قد حصل على السيطرة على  إلى
   .األصلحقوق المنشأة ھذه ال تمنع العميل من الحصول على السيطرة على  فإن السداد
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ما يقارب  أن العميل له القدرة على توجيه استخدام إلىلألصل  الماديةقد تشير الحيازة  –لألصل  الماديةالمنشأة بتحويل الحيازة  (ج)   قامت
قد  الماديةالحيازة فإن  ذلك، من بالرغموالحصول عليھا أو تقييد وصول المنشآت األخرى لھذه المنافع. و األصلالمنافع المتبقية في  جميع

العميل أو المؤتمن  فإنمانة عادة الشراء وفي بعض ترتيبات األإفي بعض اتفاقيات  ،. فعلى سبيل المثالاألصلال تتوافق مع السيطرة على 
منشأة ، فإنه في بعض اتفاقيات تقديم الفواتير وإيقاف الشحن، فإن الوفي المقابلتسيطر عليه المنشأة.  أصلعلى  ماديةقد تكون له حيازة 

المحاسبة عن  بشأن إرشادات 82ب – 79وب 78ب -77, ب 76ب -64وتقدم الفقرات ب قد تحوز األصل الذي يسيطر عليه العميل.
  على التوالي. ،وإيقاف الشحنمانة وترتيبات تقديم الفواتير عادة الشراء وترتيبات األإاتفاقيات 

  
أن العميل  إلىالعميل  إلى صلاأل لملكية المھمةقد يشير تحويل المخاطر والمنافع – ألصلالعميل المخاطر والمنافع المھمة لملكية ا يمتلك(د)   

عند تقويم مخاطر  ذلك، من بالرغمالمنافع المتبقية منه. و ما يقارب جميعوالحصول على  األصلقد حصل على القدرة على توجيه استخدام 
 بأن تحول االلتزام باألداء إلى إضافةيجب على المنشأة استبعاد أي مخاطر تنشئ التزام أداء منفصل ه فإنالمتعھد به  األصلومنافع ملكية 

ضافي لتقديم إالعميل ولكنھا لم توف بعد بالتزام أداء  إلى األصلقد تكون المنشأة قامت بتحويل السيطرة على  ،. فعلى سبيل المثالاألصل
  خدمات الصيانة المتعلقة باألصل المحول.

  
ما يقارب  على–ه قد حصل على القدرة على توجيه األصل والحصول إلى أنقد يشير قبول العميل لألصل  - األصليكون العميل قد قبل   ) ـ(ھ

يجب على المنشأة أن  هفإن األصلقبول العميل على متى يتم تحويل السيطرة على لشرط التعاقدي الثر أ. ولتقويم منهالمنافع المتبقية  جميع
  . 86ب – 83في الفقرات ب الواردةرشادات تأخذ  في الحسبان اإل

  
  داءاأللتزام با الوفاء الكاملقياس التقدم نحو 

   
على مدى زمني بقياس التقدم نحو  اإليراديجب على المنشأة أن تُثبت  هفإن 37 – 35على مدى زمني وفقاً للفقرات  الوفاء بهلكل التزام أداء يتم    39

 إلىاألداء. والھدف عند قياس التقدم ھو وصف أداء المنشأة في تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات المتعھد بھا بتزام لذلك االب الوفاء الكامل
  لتزام المنشأة باألداء).با الوفاءالعميل (أي 

على مدى زمني ويجب على المنشأة أن تطبق تلك الطريقة  الوفاء بهيتم  أداءالتقدم لكل التزام  يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة لقياس   40
الوفاء عادة قياس تقدمھا نحو إلتزامات األداء المشابھة وفي الظروف المشابھة. وفي نھاية كل فترة تقرير يجب على المنشأة اعلى  متسقبشكل 
  دى زمني.على م الوفاء بهالتزام أداء يتم ب الكامل

  طرق قياس التقدم
  

الستعمال طرق المخرجات وطرق  إرشادات 19ب -14تتضمن الطرق المناسبة لقياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخالت. وتقدم الفقرات ب  41
داء. وفي تحديد الطريقة المناسبة لقياس األداء يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان األبالتزام  المكتملالمدخالت لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء 

  العميل. إلىطبيعة السلعة أو الخدمة التي تعھدت المنشأة بتحويلھا 

العميل. وفي  إلىة عليھا ن تستبعد من القياس أي سلع أو خدمات لم تحول المنشأة السيطرأيجب على المنشأة عند تطبيق طريقة ما لقياس التقدم    42
األداء.  بلتزام اال بذلك الوفاءالعميل عند  إلىيجب على المنشأة أن تضمِّن في قياس التقدم أي سلع أو خدمات حولت المنشأة السيطرة عليھا  ،المقابل

. ومثل ھذه التغيرات باألداء االلتزاميجب على المنشأة تحديث قياسھا للتقدم مع تغير الظروف على المدى الزمني ليعكس أي تغيرات في نتيجة    43
والتغييرات السياسات المحاسبية " 8ھا تغير في التقدير المحاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أن في قياس تقدم المنشأة يجب المحاسبة عنھا على

     خطاء".التقديرات المحاسبية واأل في

  القياسات المعقولة للتقدم
  

قياس تقدمھا نحو  -بشكل معقول  - ةالمنشأ بإمكانكان  إذاعلى مدى زمني فقط  الوفاء بهاألداء تم بمقابل التزام  اً إيراد يجب على المنشأة أن تُثبت   44
 تنقصھاكانت  إذاالتزام األداء بالوفاء الكامل  على قياس تقدمھا نحو -بشكل معقول  -تكون المنشأة قادرة لن. وباألداءلتزام االب الوفاء الكامل

  تكون مطلوبة لتطبيق طريقة مناسبة لقياس التقدم. سعليھا  االعتماد يمكنمعلومات 

 باألداء االلتزامعلى قياس نتيجة  -بشكل معقول  -غير قادرة ولى من العقد) قد تكون المنشأةفي المراحل األ ،(على سبيل المثال الظروففي بعض    45
فقط في حدود  اً إيراد يجب على المنشأة أن تُثبت الظروف. في تلك باألداء بااللتزام الوفاءفي تكبدھا ولكن المنشأة تتوقع استرداد التكاليف التي تم 

   األداء.   بلتزام االقياس نتيجة  -قول بشكل مع -فيه  تستطيع أن يأتي وقت إلى تكبدھاالتكاليف التي تم 
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  القياس

  
(الذي يستثني تقديرات العوض  مبلغ سعر المعاملةما يتم تخصيصه من ) يتم الوفاء بالتزام أداء يجب على المنشأة أن تُثبت حالماعندما (أو   46

  .  على أنه إيرادإلى ذلك االلتزام باألداء ) 58 – 56المتغير التي تم تقييدھا وفقاً للفقرات 

  تحديد سعر المعاملة
  

لتحديد سعر المعاملة. وسعر المعاملة ھو مبلغ العوض  المعتادةشروط العقد وممارساتھا التجارية  أن تأخذ في الحسبانيجب على المنشأة    47
استثناء المبالغ التي يتم تحصيلھا بالنيابة عميل ب إلىيكون لھا حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا  أن الذي تتوقع المنشأة

ثالثة (على سبيل المثال بعض ضرائب المبيعات). قد يتضمن العوض المتعھد به في عقد مع عميل مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو  أطرافعن 
  كليھما. 

عميل على تقدير سعر المعاملة. وعند تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة أن تأخذ في التؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض المتعھد به من قبل    48
  : ما يليثار جميع آالحسبان 

  ؛) 59و 55 – 50نظر الفقرات أالعوض المتغير (    (أ) 

  ؛)58 – 56نظر الفقرات أالتقديرات المقيِّدة للعوض المتغير (  (ب) 

  ؛) 65 – 60نظر الفقرات أقد (تمويلي مھم في الع مكونوجود    (ج) 

  ؛)69 -66نظر الفقرات أالعوض غير النقدي (   (د) 

  ).72 – 70نظر الفقرات أعميل (ال إلى السدادالعوض واجب   ) ـ(ھ

ن أالعميل كما ھو متعھد به وفقاً للعقد الحالي و إلىلغرض تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة االفتراض بأنه سيتم تحويل السلع أو الخدمات     49
  العقد لن يتم الغاؤه أو تجديده أو تعديله.

  العوض المتغير
  

يكون للمنشأة حق فيه في مقابل وف كان العوض المتعھد به في العقد يتضمن مبلغا متغيراً فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض الذي س إذا   50
  العميل.  إلىتحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا 

 وأ، يةسعرال اتمتيازأو اال ،االستحقاقات للشراء المستقبلي وأ مبالغ،الرد  أو ،التخفيضات وأ ،للحسومات نظراً يتغير مبلغ العوض  أن يمكن   51
ً   –يتغير العوض المتعھد به  أن البنود األخرى المشابھة. ويمكنو أ ،الغرامات وأ ،مكافآت األداء وأ ،الحوافز كان حق المنشأة في  إذا - أيضا

رجاع ما بيع منتج مع حق اإلإما تم  إذايكون مبلغ العوض متغيراً س ،حدث مستقبلي. على سبيل المثال  وقوعأو عدم  وقوعالعوض يتوقف على 
  محدد.   معلم نجازإ علىأو التعھد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء 

ن إالعوض المتعھد به يعد متغيراً  فإنشروط العقد  إلى إضافةعميل مبين صراحة في العقد. والقد يكون التغير المتعلق بالعوض الذي يتعھد به    52
  :الظروف التاليةوجدت أي من 

محددة بأن المنشأة ستقبل مبلغ  فادةإالمنشورة أو  سياساتھا أو  ،المعتادة(أ)    العميل لديه توقع صحيح ناشئ عن ممارسات المنشأة التجارية 
ً سعري اً امتياز المنشأة ستعرض أن أنه يُتوقع بمعنى،قل من السعر المبين في العقد. أعوض   فإن ،أو العميل ،أو الصناعة ،لإلقليم. وتبعاً ا

  .استحقاق للشراء المستقبليأو  ،، أو رد مبلغتخفيض أو ،حسمليه على أنه إيشار  قدھذا العرض 

  لعميل.    ل سعري امتيازھي تقديم  ،عند الدخول في العقد مع العميل ،أن نية المنشأة إلىتشير الحقائق والظروف األخرى  (ب)  

ھا تتوقع أن أن ترى المنشأة الطريقتين منعلى أي  اعتماداً  ،يجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين التاليتين   53
  فضل بمبلغ العوض الذي سيكون للمنشأة حق فيه:أتتنبأ بشكل 

. وقد تكون القيمة المتوقعة الممكنةفي نطاق مبالغ العوض  احتمالھا نسبةالقيمة المتوقعة ھي مجموع المبالغ المرجحة ب –(أ)   القيمة المتوقعة 
  كان للمنشأة عدد كبير من العقود التي لھا خصائص متشابھة.  إذاتقديرا مناسبا للعوض المتغير 

 ً ً المبلغ األكثر  – (ب)  المبلغ األكثر ترجيحا ً األكثر  الوحيدھو المبلغ  ترجيحا األكثر  الوحيدة(أي النتيجة  مكنةفي نطاق مبالغ العوض الم ترجيحا
 ً ً للعقد). قد يكون المبلغ األكثر  ترجيحا  ،على سبيل المثال(فقط ن اممكنتن اكان للعقد نتيجت إذا مبلغ العوض المتغيرتقديرا مناسبا ل ترجيحا

  ما أن تحقق المنشأة مكافأة أداء أو ال تحققھا). إ
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عدم التأكد على مبلغ العوض المتغير الذي سيكون للمنشأة حق فيه.  أثرخالل العقد عند تقدير  باتساق طريقة واحدة أن تطبقيجب على المنشأة    54
والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للمنشأة  ،والحالية ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات (التاريخية ،ذلك إلى باإلضافة

 -مشابھة  -عادة  – تكون المعلومات التي تستخدمھا المنشأة لتقدير مبلغ العوض المتغيرس. والممكنةوتحديد عدد معقول من مبالغ العوض 
  سعار للسلع أو الخدمات المتعھد بھا.  دارة المنشأة اثناء عملية العطاء والعرض وفي تحديد األإلومات التي تستخدمھا للمع

  مبلغ بردالتزامات  
  

ً يجب على المنشأة أن تُثبت التزام   55 ً المنشأة عوض استلمت إذارد مبلغ ب ا يتم قياس والعميل.  إلىذلك العوض  كاملمن عميل وتتوقع رد بعض أو  ا
يكون لھا حق فيه (أي المبالغ التي لم يتم تضمينھا في  أن (أو المستحق التحصيل) الذي ال تتوقع المنشأة المستلممبلغ بمبلغ العوض الرد بتزام اللا

) في نھاية كل فترة تقرير دالتزام عقالتغير في  عليه، وبناءً  ،مبلغ (والتغير المقابل في سعر المعاملةالتحديث التزام رد  يجبسعر المعاملة). و
 المتعلق المبلغللمحاسبة عن التزام رد  27ب – 20يجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات بومقابل التغيرات في الظروف. 

                       .                                                                                                                             اإلرجاعبيع مع حق الب

  التقديرات المقيٍّدة للعوض المتغير
  

ً من أو    56 ً للفقرة  كامليجب على المنشأة أن تضمٍّن بعضا  من فيه يكون الذي بالقدرفقط  53مبلغ العوض المتغير المقدر في سعر المعاملة وفقا
  اتضاح عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.المتراكم المثبت عندما يتم الحقاً  اإليرادال يحدث عكس مھم في مبلغ أ عالية بدرجة المحتمل

 
اتضاح عدم التأكد المرتبط بالعوض يتم الحقاًالمتراكم المثبت عندما  اإليرادال يحدث عكس مھم في مبلغ أ عاليةكان محتمالً بدرجة إذافي تقويم ما    57

أو حجم  ترجيحتزيد  أن . وتشمل العوامل التي يمكناإليراديجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كال من ترجيح وحجم العكس في  هفإنالمتغير 
  :اولكن ال تقتصر عليھ ،أي من العوامل التالية اإليرادالعكس في 

ً معرضيكون مبلغ العوض  أن   (أ)   واالجتھاد أو تصرفات  ،لعوامل خارج تأثير المنشأة. وقد تشمل تلك العوامل التقلب في السوق عالية بدرجة ا
  والمخاطر المرتفعة لتقادم السلعة أو الخدمة المتعھد بھا. ،حوال الطقسأو ،ثالثة أطراف

  مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن. عنعدم التأكد  اتضاحيكون من غير المتوقع   أن (ب)  

  قيمة تنبؤيه محدودة. ذاتخر) اآلدليل التلك الخبرة (أو  أن واع مشابھة من العقود محدودة أوأن تكون خبرة المنشأة (أو دليل آخر) في أن  (ج)  

في  مشابھةلعقود  سدادحكام  وشروط الأأو تغيير  يةسعرال اتمتيازاالما في منح نطاق عريض من إكون للمنشأة ممارسة متبعة ت أن  (د)  
  ة.مشابھظروف 

  . الممكنةيكون للعقد عدد كبير ونطاق عريض من مبالغ العوض  أن )  ـ(ھ

التي تم االستعمال  إلىمبيعات أو تستند  إلىللمحاسبة عن العوض الذي ھو في شكل رسوم امتياز تستند  63يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ب   58
  الفكرية.التعھد بھا في مقابل ترخيص الملكية 

  عادة تقويم العوض المتغيرإ
  

كان تقدير العوض المتغير مقيدا) ليمثل بصدق  إذايجب على المنشأة في نھاية كل فترة تقرير تحديث سعر المعاملة المقدر (بما في ذلك تقويمھا لما    59
ب على المنشأة أن تحاسب عن التغيرات في سعر المعاملة الظروف الحالية في نھاية فترة التقرير والتغيرات في الظروف خالل فترة التقرير. ويج

  .90 – 87وفقاً للفقرات 
 

  تمويل مھم في العقد مكونوجود 
  

كان توقيت الدفعات الذي تم االتفاق  إذاثار القيمة الزمنية للنقود آتحديد سعر المعاملة تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل  عنديجب على المنشأة    60
العميل. وفي تلك الظروف  إلىضمنا) يقدم للعميل أو المنشأة منفعة مھمة لتمويل تحويل السلع أو الخدمات  أوصراحة  ماإالعقد ( أطرافعليه بين 

ً ويل مبينكان التعھد بالتم إذاالتمويل المھم بغض النظر عما  يوجدقد وتمويل مھم.  مكونالعقد يتضمن  فإن ً م أوصراحة في العقد  ا خالل  من ضمنا
  المتفق عليھا بين أطراف العقد.   السدادشروط 

تقوم المنشأة بإثبات اإليراد بمبلغ يعكس السعر الذي كان سيدفعه  أنالتمويل المھم ھو  مكونالھدف عند تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل    61
العميل  إلى) يتم تحويلھا حالمانقدا مقابل تلك السلع أو الخدمات عندما (أو  سددالعميل مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا فيما لو كان العميل قد 

كان العقد يتضمن مكون  إذاجميع الحقائق والظروف ذات العالقة في تقويم ما  سبانالح في تأخذ أن(أي سعر البيع النقدي). ويجب على المنشأة 
  :يلي مابما في ذلك كال  ،التمويل مھما للعقد مكونكان  إذاتمويل وما 
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  بين مبلغ العوض المتعھد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعھد بھا. ،ن وجدإ ،الفرق  (أ)   

  المشترك للعنصرين التاليين معا:ثر (ب)   األ

مقابل تلك السلع أو  سدادالعميل بال وقيامالمنشأة بتحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العميل  قيام)   طول الوقت المتوقع بين 1(
  الخدمات.

  سعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة.أ)    2(

  أي من العوامل التالية: وجدت مھماً إذامتضمنا لمكون تمويل  يكون لن سوفعميل العقد مع ال فإن ،61 في الفقرةالوارد بالرغم من التقويم    62

  ن يكون توقيت تحويل تلك السلع أو الخدمات يخضع لرغبة العميل.أمقابل السلع أو الخدمات مقدما و سدديكون العميل قد  أن (أ)   

حدث  وقوعأو عدم  وقوعكان مبلغ مھم من العوض المتعھد به من العميل متغيراً وكان مبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس  إذا(ب)  
ً  –مستقبلي ال يخضع    المبيعات). إلىكان العوض رسوم امتياز تستند  إذا ،لسيطرة العميل أو المنشأة (على سبيل المثال -تقريبا

) ينشأ ألسباب غير تقديم التمويل 61في الفقرة   موضحالمتعھد به وسعر البيع النقدي للسلعة أو الخدمة (كما ھو  (ج)   أن الفرق بين العوض
قد توفر  سدادشروط ال فإن ،سباب الفرق. على سبيل المثالأن الفرق بين ھذين المبلغين يتناسب مع أو ،بالنسبة ألي من العميل أو المنشأة

  الطرف اآلخر لبعض أو لجميع التزاماته بموجب العقد بشكل كاف.       كمالإن عدم للمنشأة أو للعميل حماية م

تكون  أن ،العقد نشأةعند  ،كانت المنشأة تتوقع إذاثار مكون تمويل مھم آتعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل  ال يلزم المنشأة هفإن ،كوسيلة عملية    63
  قل.أالعميل مقابل السلعة أو الخدمة سنة أو  وسدادعميل ال إلىالمنشأة بتحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا  قيامالفترة بين 

   
الخصم الذي  معدل أن تستخدمعند تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل مكون تمويل مھم يجب على المنشأة  61في الفقرة الوارد لتحقيق الھدف    64

يعكس الخصائص االئتمانية للطرف الذي يحصل على التمويل  المعدل. وذلك عند نشأة العقدتعكسه معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة وعميلھا 
لى تحديد ذلك صول التي يتم تحويلھا في العقد. قد تكون المنشأة قادرة عبما في ذلك األ ،ي رھن أو ضمان يقدمه العميل أو المنشأةأفي العقد و

) حالماالسعر الذي يدفعه العميل نقدا مقابل السلع أو الخدمات عند (أو  إلىالذي يخصم المبلغ االسمي للعوض المتعھد به  المعدلبتحديد  المعدل
خرى (مثل األظروف لاالفائدة أو  معدالتالخصم مقابل التغيرات في  معدلال يجوز للمنشأة تحديث  نشأة العقدالعميل. وبعد  إلىيتم تحويلھا 

  التغير في تقويم مخاطر ائتمان العميل).
    

مع العمالء في قائمة الدخل  اإليرادات من العقودثار التمويل (دخل الفائدة أو مصروف الفائدة) بشكل منفصل عن آيجب على المنشأة عرض    65
 عند ) أو التزام العقدالتحصيل العقد (أو المبلغ المستحق أصل إثباتبالقدر الذي يتم به دخل الفائدة أو مصروف الفائدة فقط  إثباتيتم والشامل. 

  عميل.العقد مع الالمحاسبة عن 

  العوض غير النقدي
  

قياس التعھد  (أوه يجب على المنشأة قياس العوض غير النقدي فإنلتحديد سعر المعاملة للعقود التي يتعھد فيھا العميل بعوض في شكل غير نقدي    66
  بعوض غير نقدي) بالقيمة العادلة.

يجب عليھا قياس العوض بشكل غير مباشر بالرجوع ه فإنتقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول  غير قادرة علىالمنشأة  إذا كانت   67
  سعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا للعميل (أو فئة عمالء) مقابل العوض. أ إلى

من العميل).  استالمهتغير في سعر سھم يكون للمنشأة حق في  ،شكل العوض (على سبيل المثالبسبب  قد تختلف القيمة العادلة للعوض غير النقدي   68
 القيمة العادلة يمكن أن ،النقدي المتعھد به من العميل ألسباب غير شكل العوض فقط (على سبيل المثالتغيرت القيمة العادلة للعوض غير  وإذا
  .58 – 56فيجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات  ،داء المنشأة)أل نظراً تختلف  أن

كانت  إذام ما قوِّ أن تُ ) لتسھيل تنفيذ المنشأة للعقد فيجب على المنشأة لأو عم أو معدات ،مواد ،قدم العميل سلعا أو خدمات (على سبيل المثال إذا    69
ھا أن أو الخدمات المقدمة على السلعيجب على المنشأة أن تحاسب عن  وفي ھذه الحالةتحصل على السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المقدمة. 

  من العميل. مستلمعوض غير نقدي 
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  للعميل السدادالعوض الواجب 
  

أو  سلعأخرى تشتري  أطرافلى إالعميل (أو  إلىتسددھا  أنالمنشأة أو تتوقع  تسددھايتضمن العوض الواجب السداد للعميل المبالغ النقدية التي    70
ً العميل  إلىخدمات المنشأة من العميل). ويتضمن العوض الواجب السداد   ،ود األخرى (على سبيل المثالأو البن استحقاقات الشراء المستقبلية أيضا

أخرى تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل).  أطرافالكوبونات وقسائم الشراء) التي يمكن استخدامھا مقابل المبالغ المستحقة للمنشأة (أو 
ما لم يكن  اإليرادتخفيض في  ثم ومن ،العميل على أنه تخفيض في سعر المعاملة إلىويجب على المنشأة أن تحاسب عن العوض الواجب السداد 

كان  وإذاالمنشأة.  إلى) يحولھا العميل 30 – 26الفقرات  موضح(كما ھو  بذاتھا تمييزھا الممكن منالعميل يتم مقابل سلعة أو خدمة  إلى السداد
كان العوض المتغير  إذاذلك تقويم ما  العميل يتضمن مبلغا متغيراً فيجب على المنشأة أن تقدر سعر المعاملة (بما في إلىالعوض الواجب السداد 

  .  58 – 50) وفقاً للفقرات مقيداً 

فعندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب  بذاتھا تمييزھا الممكن منالعميل ھو دفعة مقابل سلعة أو خدمة من العميل  إلىكان العوض الواجب السداد  إذا   71
 إلىزاد مبلغ العوض الواجب السداد  إذاموردين. والبھا عن المشتريات األخرى من  ة أو الخدمة بنفس الطريقة التي تحاسبالسلععن شراء 

فعندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل  ،العميل عن القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا التي تستلمھا المنشأة من العميل
 المستلمةالقيمة العادلة للسلعة أو الخدمة  -بشكل معقول  -على تقدير  قادرة غيركانت المنشأة  إذاوھا تخفيض في سعر المعاملة. أن ھذه الزيادة على

  العميل على أنه تخفيض في سعر المعاملة.    إلىفيجب عليھا المحاسبة عن جميع العوض الواجب السداد  ،من العميل

التخفيض  أن تثبتمحاسبة عنه على أنه تخفيض في سعر المعاملة فيجب على المنشأة العميل تتم ال إلىكان العوض الواجب السداد  إذا ومن ثم،   72
  يھما يأتي الحقاً:أ ،أي من الحدثين التاليين يقع) حالما(أو  ماعند اإليرادفي 

  ؛العميل إلىمقابل تحويل السلع أو الخدمات ذات العالقة  إيراد تقوم المنشأة بإثبات    (أ) 

الممارسات  منضمنياً مفھوم مشروطا بحدث مستقبلي). وقد يكون ذلك التعھد  السدادالعوض (حتى ولو كان  سدادالمنشأة أو تتعھد ب تسدد    (ب)
  التجارية المعتادة للمنشأة.

  التزامات األداء علىتخصيص سعر المعاملة 
  

  
 تمييزھا الممكن منكل التزام أداء (أو سلعة أو خدمة  علىالھدف عند تخصيص سعر المعاملة ھو أن تقوم المنشأة بتخصيص سعر المعاملة    73

  العميل. إلىيكون لھا حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا  أن مبلغ يصف مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأةب) بذاتھا
 

 نسبيكل التزام أداء يتم تحديده في العقد على أساس سعر بيع  علىيجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة  هفإن ،ھدف التخصيصلتحقيق    74
تخصيص العوض الذي ل( 86 – 84) والفقرات الحسومات(لتخصيص  83 – 81باستثناء ما ھو محدد في الفقرات  ،80-76وفقاً للفقرات  مستقل

  يتضمن مبالغ متغيرة).  

كانت المنشأة قد تعھدت  إذاقد تنطبق  86 – 84الفقرات فإن  بالرغم من ذلك،كان في العقد التزام أداء واحد فقط. و إذا 86 – 76ال تنطبق الفقرات    75
ً للفقرة ھا التأن المحددة على بذاتھا الممكن تمييزھابتحويل سلسلة من السلع أو الخدمات  (ب) وكان العوض المتعھد به 22زام أداء واحد وفقا

  يتضمن مبالغ متغيرة.

  البيع المستقلة إلى أسعارالتخصيص الذي يستند 
  

 العقد نشأة عنديجب على المنشأة أن تحدد سعر البيع المستقل  هفإن مستقل نسبيكل التزام أداء على أساس سعر بيع  علىلتخصيص سعر المعاملة    76
سعار البيع المستقلة تلك.  أالتزام أداء مبين في العقد وتخصيص سعر المعاملة بما يتناسب مع  كلل الممثلة بذاتھا تمييزھا الممكن للسلعة أو الخدمة

فضل دليل على سعر البيع المستقل ھو أعميل. وال إلىمنشأة بشكل منفصل سلعة أو خدمة متعھد بھا التبيع به سسعر البيع المستقل ھو السعر الذي    77
عمالء مشابھين. والسعر  إلىلسلعة أو خدمة عندما تبيع المنشأة تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابھة  للرصد القابل السعر

نه ھو) سعر البيع المستقل لتلك السلعة أو أاالفتراض ب يجوز السعار لسلعة أو خدمة قد يكون ھو (ولكن األالمبين تعاقديا أو المبين في قائمة 
  الخدمة.     

بشكل مباشر فيجب على المنشأة أن تقدر سعر البيع المستقل بمبلغ ينتج عنه تخصيص سعر  قابل للرصد غير ستقلمالبيع اليكون سعر  عندما   78
يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات  هفإن مستقل. وعند تقدير سعر 73في الفقرة  الواردالمعاملة المحقق لھدف التخصيص 

العميل أو فئة العميل) المتاحة للمنشأة بشكل معقول. وفي قيامھا بذلك  عنوالعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات  ،حوال السوقأ(بما في ذلك 
  مشابھة. ال الظروففي  متسق بشكلطرق التقدير  ن تطبقأو القابلة للرصدحد المدخالت  أكبر إلىتستخدم  أن يجب على المنشأة هفإن
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  ولكنھا ال تقتصر عليه: ،لتقدير سعر البيع المستقل لسعة أو خدمة ما يلي المالئمةتتضمن الطرق    79

عميل في ذلك ال سيكونالمنشأة تقويم السوق الذي تبيع فيه السلع أو الخدمات وتقدير السعر الذي  بإمكان –التقويم المعدل للسوق  مدخل (أ)   
ً سلوب قد يتضمن ذلك األوالسوق راغباً في دفعه مقابل تلك السلع أو الخدمات.  سعار من منافسي المنشأة لسلع أو أ إلىالرجوع  أيضا

  سعار حسب الضرورة لتعكس تكاليف وھوامش المنشأة. خدمات مشابھة وتعديل تلك األ

ھامش مناسب مقابل تلك  إضافةتكاليفھا المتوقعة للوفاء بالتزام أداء ومن ثم ب التنبؤالمنشأة  انبإمك –التكلفة المتوقعة زائدا الھامش  مدخل (ب)  
  السلعة أو الخدمة. 

تقل بالرجوع  –القيمة المتبقية  مدخل (ج)    عر البيع المس أة تقدير س عر المعاملة مطروحا منه مجموع  إلىيمكن للمنش عار البيع أمجموع س س
تقلة  دالقابلة للالمس لع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد. و رص أة ذلك، من بالرغملس تخدم أن ،78وفقاً للفقرة  ،يمكن للمنش  مدخل تس

  تم استيفاء الضوابط التالية:  إذاالقيمة المتبقية لتقدير سعر البيع المستقل فقط 

لعة أو الخدمة  )    تبيع1( أة نفس الس ً أو قريب هعمالء مختلفين (في الوقت نفس إلىالمنش  أن عريض من المبالغ (أي نطاق) مقابل منه ا
عر البيع متغير  عر  ألنه نظراً عالية  بدرجةس تقلال يمكن تمييز س ابقة أو من دليل آخر نموذجي مس قابل  من المعامالت الس

  ).للرصد

سعر البيع  أن (أي مستقلسابق بيعھا على أساس السلعة أو الخدمة لم يتم في ال أنلتلك السلعة أو الخدمة و )   لم تحدد المنشأة بعد سعراً 2(
  غير مؤكد).                                                                                   

  
كانت اثنتين أو أكثر من  إذاسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد أكون ھناك حاجة الستخدام مجموعة من الطرق لتقدير تقد    80

القيمة المتبقية لتقدير  مدخلقد تستخدم المنشأة  ،متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة. فعلى سبيل المثال مستقلةسعار بيع أتلك السلع أو الخدمات لھا 
لية أو غير مؤكدة ومن ثم تستخدم طريقة متغيرة بدرجة عا مستقلةسعار أجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا التي لھا إ مستقلسعر بيع  

القيمة المتبقية.  بمدخلجمالي المقدر الذي تم تحديده سعر البيع المستقل اإل إلى منسوبةالبيع المستقلة للسلع أو الخدمات الفردية  أسعارأخرى لتقدير 
كان  إذاھد بھا في العقد يجب على المنشأة تقويم ما وعندما تستخدم المنشأة مجموعة طرق لتقدير سعر البيع المستقل لكل سلعة أو خدمة متع

البيع  أسعارومتطلبات تقدير  73في الفقرة  الواردالبيع المستقلة المقدرة تلك متسقا مع ھدف التخصيص  أسعارتخصيص سعر المعاملة حسب 
  .   78المستقلة الواردة في الفقرة 

  الحسمتخصيص 
  

البيع المستقلة لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد يزيد  أسعاركان مجموع  إذامقابل شراء رزمة سلع أو خدمات  حسميحصل العميل على    81
بكامله يتعلق فقط بالتزام  الحسم أن على 82وفقاً للفقرة  قابل للرصدعن العوض المتعھد به في العقد. وباستثناء عندما يكون لدى المنشأة دليل 

بالتناسب مع جميع التزامات األداء في  الحسمفيجب على المنشأة أن تخصص  ،ولكن ليس بجميع التزامات األداء في العقد أكثر،أو أداء واحد 
البيع  أسعاركل التزام أداء على أساس  علىبالتناسب في تلك الحاالت ھو نتيجة قيام المنشأة بتخصيص سعر المعاملة  الحسمالعقد. وتخصيص 

  . األداء لتزاماتال الممثلة بذاتھا تمييزھا الممكن قلة للسلع والخدماتالمست النسبية

تم استيفاء جميع الضوابط  إذابكامله اللتزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس لجميع التزامات األداء في العقد  الحسميجب على المنشأة أن تخصص    82
  التالية:

  ھا قائمة بذاتھا.أن ) في العقد على أساسبذاتھا تمييزھاالممكن  منالمنشأة تبيع بانتظام كل سلعة أو خدمة (أو كل رزمة سلع أو خدمات  (أ)    

ً  المنشأة   (ب)   أسعارمن  بحسم بذاتھا تمييزھا الممكن رزمة (أو رزم) من بعض تلك السلع  أو الخدمات-أساس مستقل -تبيع بانتظام على  أيضا
  البيع المستقلة للسلع أو الخدمات في كل رزمة.

الذي في العقد وتحليل السلع أو الخدمات  الحسمنفس  -تقريباً  –(ب) ھو 82في الفقرة  الموضحيخص كل رزمة سلع أو خدمات  الذي الحسم(ج)   
  في العقد.      الحسم كامل ليهإ ينتميي ) الذباألداء االلتزامات(أو  باألداء االلتزامعلى  قابالً للرصدفي كل رزمة يقدم دليال 

القيمة  مدخلقبل استخدام  الحسمفيجب على المنشأة أن تخصص  82التزام أداء أو أكثر في العقد وفقاً للفقرة  على الحسمكامل  تم تخصيص إذا   83
  (ج).79وفقاً للفقرة المستقل المتبقية لتقدير سعر بيع السلعة أو الخدمة 

  المتغيرتخصيص العوض 
  

  :يلي ممامثل أي  ،من العقد اً محدد العقد بكامله أو جزءً  يخصعقد القد يكون العوض المتغير المتعھد به في    84

متوقفة على قيام المنشأة بتحويل  مكافأةقد تكون  ،التزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس جميع التزامات األداء في العقد (على سبيل المثال    (أ)
  سلعة أو خدمة متعھد بھا خالل فترة زمنية محددة).
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المتعھد بھا في سلسلة من السلع أو الخدمات  بذاتھا تمييزھا الممكن(ب)    سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر ولكن ليس جميع السلع أو الخدمات  
يزيد العوض المتعھد به للسنة  وفس ،(ب) (على سبيل المثال22داء واحد وفقاً للفقرة من التزام أ التي تشكل جزءً  بذاتھا تمييزھا الممكن

  الثانية من عقد خدمة تنظيف مدته سنتان على أساس الحركة في مؤشر تضخم محدد). 

 تمييزھا مكنيسلعة أو خدمة  علىيجب على المنشأة أن تخصص المبلغ المتغير (والتغيرات الالحقة في ذلك المبلغ) بالكامل على التزام أداء أو    85
  تم استيفاء كال الضابطين التاليين: إذا(ب) 22من التزام أداء واحد وفقاً للفقرة  تشكل جزءً  بذاتھا

 بذاتھا تمييزھا الممكنأو تحويل السلعة أو الخدمة  باألداء بااللتزامتكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق تحديدا بجھود المنشأة للوفاء  أن   (أ)    
  ).بذاتھا تمييزھا الممكن أو تحويل السلعة أو الخدمة باألداء بااللتزام(أو تتعلق بنتيجة محددة من الوفاء 

ً  بذاتھاالممكن تمييزھا  السلعة أو الخدمة  علىأو  باألداء االلتزام علىالمتغير للعوض بكامله  تخصيص المبلغ يكون أن (ب)     مع ھدف  متسقا
  عقد.ال في السدادفي الحسبان جميع التزامات األداء وشروط  األخذ عند  73في الفقرة   لواردالتخصيص ا

على المبلغ المتبقي من سعر المعاملة الذي ال يستوفي الضوابط الواردة في  83 – 73يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة في الفقرات     86
  .85الفقرة 

  التغيرات في سعر المعاملة
  

حداث غير المؤكدة أو التغيرات األخرى في الظروف التي األ اتضاحبما في ذلك  ،يتغير سعر المعاملة بعد نشأة العقد ألسباب عديدة أن يمكن    87
  يكون لھا حق فيه في مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا.  أن العوض الذي تتوقع المنشأةتغير مبلغ 

ص    88  أة أن تخص عر المعاملة أيجب على المنش اس الذي يتم بناءً  باألداء االلتزامات علىي تغيرات الحقة في س عليه  في العقد على نفس األس
أة عندالتخصيص  عر المعاملة لتعكس التغيرات في  يجوز ال وبالتالي،. العقد نش أة أن تقوم بإعادة تخصيص س عارللمنش تقلة بعد  أس البيع المس

أة ھا  إثبات. ويجب العقد نش يص في الفترة التي  لإليرادھا تخفيض أن أو على إيراد ھاأن التزام أداء تم الوفاء به على علىالمبالغ التي يتم تخص
  يتغير فيھا سعر المعاملة.  

 التزامات األداء أو السلع أو الخدمات ،جميع إلىولكن ليس  ،واحد أو أكثر علىيجب على المنشأة أن تخصص التغير في سعر المعاملة بالكامل    89
ردة في الفقرة تم استيفاء الضوابط الوا إذا(ب) فقط 22من التزام أداء واحد وفقاً للفقرة  المتعھد بھا في سلسلة تشكل جزءً  بذاتھا تمييزھا الممكن

  المتعلقة بتخصيص العوض المتغير. 85

في حالة التغير  ذلك، من بالرغم. و21–18يجب على المنشأة أن تحاسب عن التغير في سعر المعاملة الذي ينشأ نتيجة لتعديل العقد وفقاً للفقرات    90
لتخصيص التغير في سعر المعاملة بأي مما ينطبق من  89–87ت في سعر المعاملة الذي يحدث بعد تعديل العقد يجب على المنشأة تطبيق الفقرا

   الطرق اآلتية:

يكون  الذي وبالقدر ،كان إذاالمحددة في العقد قبل التعديل  باألداء االلتزامات علىيجب على المنشأة أن تخصص التغير في سعر المعاملة     (أ)  
  (أ).21التعديل تتم  وفقاً للفقرة  عن المحاسبة تمبلغ عوض متغير متعھد به قبل التعديل وكان يخصالتغير في سعر المعاملة  ،فيه

يجب على المنشأة أن تخصص  هفإن 20في جميع الحاالت األخرى التي ال تتم  فيھا المحاسبة عن التعديل على أنه عقد منفصل وفقاً للفقرة    (ب)  
التي لم يتم الوفاء بھا أو لم يتم الوفاء بھا جزئياً  باألداء االلتزاماتفي العقد المعدل (أي  باألداء االلتزامات  علىالتغير في سعر المعاملة 

   فوراً بعد التعديل). 

  

  تكاليف العقد

  

  للحصول على عقد اإلضافيةالتكاليف 
  

  كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف. إذاللحصول على عقد مع عميل على أنھا أصل  اإلضافيةيجب على المنشأة أن تُثبت التكاليف    91

لو لم يتم  تتكبدھالم تكن المنشأة ل ،المنشأة للحصول على عقد مع عميل تتكبدھاللحصول على عقد ھي تلك التكاليف التي  اإلضافيةالتكاليف    92
  المبيعات). عمولة ،الحصول على العقد (على سبيل المثال

 تكبدھاھا مصروف عند أن على الحصول عليه أم ال،كان العقد قد تم  إذابغض النظر عما  تكبدھاتم سي التي ،تكاليف الحصول على عقد إثباتيجب    93
   .أم ال كان قد تم الحصول على العقد إذاما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بغض النظر عما 
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طفاء األصل الذي كانت إكانت فترة  إذا تكبدھا ھا مصروف عندأن للحصول على العقد على اإلضافيةالتكاليف  إثباتكوسيلة عملية يجوز للمنشأة     94
  ستقوم خالف ذلك بإثباته ھي سنة واحدة أو اقل. ةالمنشأ

  تكاليف الوفاء بعقد
  

" المخزون" 2تقع  ضمن نطاق معيار آخر (على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي  الللوفاء بعقد مع عميل  تكبدھاكانت التكاليف التي يتم  إذا  95
يجب على ف") صول غير الملموسةاأل" 38" أو معيار المحاسبة الدولي واآلالت والمعدات العقارات،" 16أو معيار المحاسبة الدولي 

  كانت تلك التكاليف تستوفي الضوابط التالية: إذاللوفاء بالعقد فقط  بدةالمتكمن التكاليف  أصالً  المنشأة أن تُثبت

التكاليف المتعلقة بالخدمات  ،(على سبيل المثال محدد بشكل تمييزهالمنشأة  بإمكانمباشر بعقد أو عقد متوقع بشكل التكاليف تتعلق  (أ)    
  سيتم تحويله بموجب عقد محدد لم تتم الموافقة عليه بعد). أصل التي سيتم تقديمھا بموجب تجديد عقد حالي أو تكاليف تصميم

  في المستقبل.  باألداءسيتم استخدامھا في الوفاء (أو االستمرار في الوفاء) بالتزامات  للمنشأةأو تحسن موارد  تحققالتكاليف  (ب)   

  (ج)    من المتوقع استرداد التكاليف. 

يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك التكاليف وفقاً لتلك المعايير ه فإن ضمن نطاق معيار آخر، التي تقعمع عميل  الوفاء بعقد للتكاليف المتكبدة في    96
  األخرى.

ً تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد (أو عقد محدد متوقع) أي    97   :يلي مما ا

  العميل). إلىمباشر بشكل جور الموظفين الذين يقدمون الخدمات المتعھد بھا أرواتب و ،العمل المباشر (على سبيل المثال  (أ)   

  العميل). إلىاللوازم المستخدمة في تقديم الخدمات المتعھد بھا  ،المواد المباشرة  (على سبيل المثال (ب)  

وتأمين  عليه،شراف دارة العقد واإلإتكاليف  ،شطة العقد (على سبيل المثالأن مباشر بالعقد أو بشكلتخصيصات التكاليف التي تتعلق  (ج)  
  المستخدمة في تنفيذ العقد).وأصول حق االستخدام المعدات وواستھالك األدوات 

  (د)    التكاليف التي يتم تحميلھا صراحة على العميل بموجب العقد.

  مقاولي الباطن). إلىالمبالغ التي يتم دفعھا  ،سبيل المثالن المنشأة قد دخلت في العقد (على فقط أل تكبدھاالتكاليف األخرى التي يتم  )  ـ(ھ

  عند تكبدھا: اتيجب على المنشأة أن تُثبت التكاليف التالية على أنھا مصروف    98

راحة على العميل بموجب العقدالتكاليف العمومية واإل    (أ)  أة تقويم وفي ھذه الحالة يجب على الم ،دارية (ما لم يتم تحميل تلك التكاليف ص نش
  ).97تلك التكاليف وفقاً للفقرة 

   .في سعر العقد تنعكسالموارد األخرى المھدرة لتنفيذ العقد التي لم  وأ لالعم وأتكاليف المواد  (ب)  

(أي التكاليف التي تتعلق  التكاليف التي تتعلق بالتزامات األداء التي تم الوفاء بھا (أو التزامات األداء التي تم الوفاء بھا جزئياً) في العقد  (ج) 
  بأداء سابق).

التزامات أداء تم الوفاء ب تتعلقكانت تتعلق بالتزامات أداء لم يتم الوفاء بھا أو أنھا  إذاالمنشأة غير قادرة على تمييز ما  تكونالتكاليف التي    (د) 
  بھا ( أو تم الوفاء بھا جزئياً). 

  طفاء والھبوطاإل
  

 األصلمتسقاً مع تحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا  يكونعلى أساس منتظم  95أو  91ه وفقاً للفقرة إثباتالذي تم  األصلطفاء إيتم  أن يجب   99
   (أ)).  95في الفقر  موضح ھومتعلقا بسلع أو خدمات سيتم تحويلھا بموجب عقد محدد متوقع (كما  األصلقد يكون والعميل.  إلى

العميل.  إلى األصلر المھم في توقيت المنشأة المتوقع لتحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا يطفاء ليعكس التغاإل ثتُحدِّ  أنيجب على المنشأة  100
  . 8ر في التقدير المحاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي يجب المحاسبة عنه على أنه تغتومثل ھذا التغير 
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 95أو  91ه وفقاً للفقرة إثباتالمبلغ الدفتري ألصل تم  فيه يكون الذي بالقدرفقط الربح أو الخسارة  ضمنيجب على المنشأة أن تُثبت خسارة ھبوط 101 
  يتجاوز:

ً , األصلمقابل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا  استالمه(أ)    المبلغ المتبقي من العوض الذي تتوقع المنشأة    :منه مطروحا

  ). 97(انظر الفقرة  اتھا مصروفأن ھا علىإثباتمباشر بتقديم السلع أو الخدمات التي لم يتم  بشكل(ب)  التكاليف المتعلقة 

المبادئ الخاصة بتحديد سعر  تستخدم أنيجب على المنشأة  هفإن استالمه،لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة  101ألغراض تطبيق الفقرة  102
ثار مخاطر ائتمان آتقييد تقديرات العوض المتغير) وتعديل ذلك المبلغ ليعكس  عن 58 – 56المعاملة (باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات 

  العميل.

يجب على المنشأة أن تُثبت أي خسارة ھبوط لألصول التي  هفإن ،95أو  91ه وفقاً للفقرة إثباتتقوم المنشأة بإثبات خسارة ھبوط ألصل تم  أن قبل  103
ومعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  2معيار المحاسبة الدولي  ،ھا وفقاً لمعيار آخر (على سبيل المثالإثباتتتعلق بالعقد التي تم 

أو  91الدفتري الناتج المثبت وفقاً للفقرة  األصلمنشأة تضمين مبلغ يجب على ال هفإن ،101في الفقرة  الوارد). وبعد تطبيق اختبار الھبوط 38
على تلك الوحدة  "األصول"الھبوط في قيمة  36التي يتبع لھا لغرض تطبيق معيار المحاسبة الدولي  النقد توليدفي المبلغ الدفتري لوحدة  95

  المولدة للنقد.

ً للفقرة  كللبعض أو  عكساً  الربح أو الخسارة ضمنيجب على المنشأة أن تثبت  104 عندما ال تعود ظروف  101خسارة الھبوط المثبتة سابقا وفقا
طفاء) اإل صافي بعدتحديده ( سيتميتجاوز المبلغ الدفتري لألصل بعد زيادته المبلغ الذي كان وال يجوز أن ن تكون قد تحسنت. أالھبوط موجودة أو 

  خسارة ھبوط في السابق.  إثباتلو لم يكن قد تم 

  

  العرض

  
 ،عقد أو التزام عقد أصل يجب على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي على أنه هفإن ،بأداء بموجبهأي من طرفي العقد  يقومعندما  105

ھا مبلغ أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق غير مشروطة في العوض على أن العميل. ويجب على المنشأة ودفعةتبعاً للعالقة بين أداء المنشأة 
    .التحصيل مستحق

منشأة حق غير مشروط في مبلغ عوض ( أي مبلغ مستحق التحصيل) قبل قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة لأو كان ل ،عوضالالعميل  سدد إذا  106
ً  سدادأو عندما يكون ال سدادالعميل فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه التزام عقد عندما يتم ال إلى ن التزام العقد ھو إيھما  أبكر). أ( مستحقا

  يكون مبلغ العوض مستحقا).  أن عميل حصلت المنشأة مقابله على عوض من العميل (أو إلىالتزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات 

فيجب على  ،مستحقا سدادالعميل العوض أو قبل أن يكون ال سددالعميل قبل أن ي إلىقامت المنشأة باألداء من خالل تحويل سلع أو خدمات  اإذ 107
صل العقد ھو حق المنشأة في عوض أ. والتحصيل ةھا مستحقأن باستثناء أي مبالغ يتم عرضھا على ،عقد أصلالمنشأة عرض العقد على أنه 

العقد لمعرفة الھبوط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير  أصلم وِّ قيجب على المنشأة أن تُ والعميل.  إلىو خدمات قامت المنشأة بتحويلھا مقابل سلع أ
ً  عنه على نفس األساس باعتباره أصالً  اإلفصاحوعرضه و ،العقد قيمة أصل. ويجب قياس الھبوط في 9المالي  ً  ماليا ضمن نطاق المعيار  واقعا

  (ب)).113نظر الفقرة أ( 9الدولي للتقرير المالي 

كان مرور الوقت فقط مطلوبا  إذالمنشأة في العوض. ويكون الحق في العوض غير مشروط لمشروط الحق غير الھو  التحصيلالمبلغ المستحق  108
حتى ولو  دفعةكان لھا حق حالي في  إذابإثبات مبلغ مستحق التحصيل تقوم المنشأة  ،ذلك العوض مستحقا. فعلى سبيل المثال سداديصبح  أن قبل

. 9لي أن ذلك المبلغ قد يخضع للرد في المستقبل. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن المبلغ المستحق التحصيل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير الما
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي أ فإن ،عقد مع العميل من صيلحالتولي لمبلغ مستحق ثبات األوعند اإل  9ي فرق بين قياس المبلغ المستحق وفقا

  المثبت المقابل له يجب عرضه على أنه مصروف (على سبيل المثال على أنه خسارة ھبوط).   اإليرادومبلغ 

وصاف بديلة في قائمة المركز المالي لھذين أالعقد" و"التزام العقد" ولكنه ال يمنع المنشأة من استخدام  أصليستخدم ھذا المعيار مصطلحي " 109
القوائم المالية للتمييز بين  لمستخدميكافية  أن تقدم معلوماتالعقد فيجب على المنشأة  أصلاستخدمت المنشأة وصفا بديال لمصطلح  وإذاالبندين. 

  صول العقد.أو التحصيلالمبالغ المستحقة 
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 اإلفصاح

  
 ،وتوقيت ،ومبلغ ،تفصح المنشأة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة أنھو  اإلفصاح الھدف من متطلبات 110

عن المعلومات  ه يجب على المنشأة أن تُفصحفإنوالتدفقات النقدية الناشئة عن العقود مع العمالء. ولتحقيق ذلك الھدف  اإليرادوعدم تأكد 
  جميع ما يلي: عنالنوعية والكمية 

  ).122–113نظر الفقرات أ(أ)     عقودھا مع العمالء (

 ).126–123نظر الفقرات أتطبيق ھذا المعيار على  تلك العقود ( عند بھا القيامالتي يتم  ،رات في االجتھاداتيوالتغي ،المھمة االجتھادات(ب)  

 -127نظر الفقرتين أ( 95أو  91مع عميل وفقاً للفقرة ھا من تكاليف الحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد إثباتصول يتم أ(ج)  أي 
128 .(                

التركيز الذي يتم على كل من المتطلبات  مقداروما ھو  اإلفصاح يجب على المنشأة أن تأخذ  في الحسبان مستوى التفاصيل الالزمة للوفاء بھدف  111
 تفصيل منما تضمين كمية كبيرة إمن خالل  المفيدة المعلومات حجب يتمبحيث ال  احاتاإلفصأو تفصل  تجمع أنيجب على المنشأة والمختلفة. 

  خصاص مختلفة. -تقريباً  –غير مھم أو تجميع بنود لھا 

  كانت قد قدمت المعلومات وفقاً لمعيار آخر. إذاعن معلومات وفقاً لھذا المعيار  اإلفصاح يلزم المنشأة ال  112

  العقود مع العمالء
  

شامل وفقاً يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع المبالغ التالية لفترة التقرير ما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضھا بشكل منفصل في قائمة الدخل ال 113
  لمعايير أخرى:

  األخرى. ھاإيراد يجب على المنشأة أن تُفصح عنه بشكل منفصل عن مصادر الذي ،المثبت من العقود مع العمالء اإليراد  (أ)   

صول عقد ناشئة عن عقود المنشأة مع أأو  التحصيلأي مبالغ مستحقة  على) 9أي خسائر ھبوط مثبتة (وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي   (ب) 
  والتي يجب على المنشأة أن تُفصح عنھا بشكل منفصل عن خسائر الھبوط من العقود األخرى. ،العمالء

  اإليراد تفصيل
  

 اإليرادوعدم تأكد  ،وتوقيت ،ومبلغ ،تأثر طبيعةتتصف كيف  أصناف إلىالمثبت من العقود مع العمالء  اإليراد تفصل أنيجب على المنشأة  114
 األصنافعند اختيار  89ب – 87الواردة في الفقرات ب اترشادوالتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. ويجب على المنشأة أن تطبق اإل

 . اإليراد لتفصيلالستخدامھا 

 اإليرادعن  اإلفصاح بين ةيجب على المنشأة أن تُفصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم العالق ،ذلك إلى باإلضافة 115
كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير  إذا عنه، التقريرعنھا لكل قطاع يتم  اإلفصاح التي يتم اإليراد) ومعلومات 114المفصل (وفقاً للفقرة 

 "القطاعات التشغيلية". 8المالي 

  رصدة العقدأ

  ما يلي: جميعيجب على المنشأة أن تُفصح عن   116

لم تكن خالف ذلك قد تم  إذاصول العقد والتزامات العقد من العقود مع العمالء أو التحصيلرصدة االفتتاحية والختامية للمبالغ المستحقة األ  (أ)   
  عنھا بشكل منفصل. اإلفصاح عرضھا أو

ً كان مضمن الذيالمثبت في فترة التقرير  اإليراد (ب)     في رصيد التزام العقد في بداية الفترة. ا

 ،رات السابقة (على سبيل المثالتزامات األداء التي تم الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئياً) في الفتالالمثبت في فترة التقرير من  اإليراد  (ج) 
  التغيرات في سعر المعاملة).

(ب)) واألثر 119نظر الفقرة أللسداد ( المعتاد(أ)) بالتوقيت 119نظر الفقرة أعالقة توقيت الوفاء بالتزاماتھا باألداء ( توضح أنيجب على المنشأة  117
  المقدم.  التوضيحالعقد والتزام العقد. ويمكن استخدام معلومات نوعية في  أصلالذي تتركه تلك العوامل على أرصدة كل من 
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ً تقدم أنيجب على المنشأة  118 المعلومات  التوضيحيتضمن  أن العقد والتزام العقد خالل فترة التقرير. ويجب أصلرصدة أللتغيرات المھمة في  توضيحا
  :يلي ماصول العقد والتزامات العقد أياً مأرصدة المنشأة من أمثلة على التغيرات في النوعية والمعلومات الكمية. تشمل األ

  عمال.تجميع األ بسببرات ي(أ)     التغ

بما في ذلك التعديالت الناشئة عن  ،لإليراد  العقد أو التزام العقد المقابل أصل التي تؤثر على اإليرادالتعديالت المستدركة المتراكمة في  (ب)  
كان تقدير العوض المتغير مقيدا) أو تعديل  إذامعاملة (بما في ذلك أي تغيرات في تقويم ما الأو تغير في تقدير سعر  ،تغير في قياس التقدم

  عقد.

  عقد. أصل (ج)    الھبوط في قيمة

  ).  التحصيلمبلغ مستحق  إلىعادة تصنيفه إتم لت(أي ألصل عقد طار الزمني  لحق في عوض ليصبح غير مشروط ير في اإليتغ (د)   

 الناشئ عن التزام عقد).  اإليرادالوفاء به (أي إلثبات  ليتمطار الزمني اللتزام أداء ير في اإلي)   تغـ(ھ

  التزامات األداء 
  

  :يلي ماالتزاماتھا باألداء في العقود مع العمالء بما في ذلك تقديم وصف لجميع  عنيجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات   119

 ،الخدمة) إتمامتم تقديم الخدمة أو عند ي حالماأو  ،أو عند التسليم ،عند الشحن ،التزاماتھا باألداء (على سبيل المثالب(أ)     متى تفي المنشأة عادة 
   ؛يقاف الشحنإداء في ترتيب تقديم الفاتورة وبما في ذلك متى يتم الوفاء بالتزامات األ

ما إذا كان مبلغ ومھم،  لعقد مكون تمويلا فيما إذا كان وفي العادة مستحقا،  السدادمتى يكون  ،المھمة (على سبيل المثال السداد(ب)   شروط 
  ؛) 58 – 56وفقاً للفقرات  وما إذا كان تقدير العوض المتغير في العادة مقيداً  ،العوض متغيراً 

 إذاي التزامات أداء لترتيب قيام طرف آخر بتحويل سلع أو خدمات (أي أبراز إمع  ،(ج)  طبيعة السلع أو الخدمات التي تعھدت المنشأة بتحويلھا
   ؛كانت المنشأة تعمل كوكيل)

  ؛ھةورد المبالغ وااللتزامات األخرى المشاب ،المرتجعات مقابل(د)    االلتزامات 

   . العالقة ذاتواع الضمانات وااللتزامات أن )  ـ(ھ

  سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية
  

  التزاماتھا باألداء المتبقية: عنيجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات التالية   120

  ؛التي لم يتم الوفاء بھا (أو لم يتم الوفاء بھا جزئياً) كما في نھاية فترة التقرير باألداء لاللتزامات(أ)    مجموع مبلغ سعر المعاملة المخصص 

والذي يجب على المنشأة أن تُفصح عنه بأي  ،إيراد (أ)على أنه120المبلغ المفصح عنه وفقاً للفقرة  تثبت أنمتى تتوقع المنشأة  توضيح  (ب) 
  من الطريقتين التاليتين:

  أو ؛تخدام النطاقات الزمنية األكثر مناسبة لمدة االلتزام المتبقية)   على أساس كمي باس1(

  )    باستخدام المعلومات النوعية.2(
   

  تم استيفاء أي من الشرطين التاليين: إذالتزام أداء ال 120عن المعلومات الواردة في الفقرة  تفصح أنالمنشأة  يلزم الكوسيلة عملية،  121

  أو ؛قلأمن عقد مدته األصلية المتوقعة سنة واحدة أو  جزءً  باألداء االلتزاميكون  أن (أ)    

  . 16وفقاً للفقرة ب باألداء بااللتزاممن الوفاء  اإليراد(ب)   أن تكون المنشأة تقوم بإثبات 
    

كان أي عوض من العقود مع العمالء لم  إذاوما  121كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  إذاما  نوعياً  توضح أنيجب على المنشأة  122
تقدير سعر  ،. فعلى سبيل المثال120عنھا وفقاً للفقرة  اإلفصاح لم يتم تضمينه في المعلومات التي تم عليه، بناءً و ،يتم تضمينه في سعر المعاملة

  ).    58–56الفقرات  نظرأ( مقيدة تكونيتضمن أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير  نالمعاملة ل
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  في تطبيق ھذا المعيار المھمة االجتھادات
  

تطبيق ھذا المعيار والتي تؤثر بشكل مھم على  عندبھا   القيامالتي يتم  ،رات في االجتھاداتيوالتغي ،يجب على المنشأة أن تُفصح عن االجتھادات  123
رات في االجتھادات ياالجتھادات والتغي توضح أنمع العمالء. وعلى وجه الخصوص يجب على المنشأة  اإليرادات من العقودتحديد مبلغ وتوقيت 

  التي تستخدم في تحديد كل من:

  ).125 -124نظر الفقرتين أ(أ)     توقيت الوفاء بالتزامات األداء (

  ).126نظر الفقرة أ(ب)   سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على التزامات األداء (

  تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء
  

  :يلي ممايجب على المنشأة أن تُفصح عن كل  هفإن ي،المنشأة على مدى زمن بھا تفيلتزامات األداء التي ال 124

(على سبيل المثال وصف لطرق المخرجات أو طرق المدخالت المستخدمة وكيف يتم تطبيق ھذه  اإليرادالطرق المستخدمة إلثبات   (أ)  
  ؛الطرق)

  لماذا تقدم الطرق المستخدمة وصفاً صادقاً لتحويل السلع أو الخدمات.  توضيح(ب)   
  

تقويم متى يحصل  عندالقيام بھا  تمالتي  المھمة االجتھاداتيجب على المنشأة أن تُفصح عن  ،نقطة زمنية عندلتزامات األداء التي يتم الوفاء بھا ال 125
  العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات المتعھد بھا.

  تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األداء
  

  :يلي اموالمدخالت واالفتراضات المستخدمة لجميع  ،الطرق عنيجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات   126

ثار القيمة الزمنية للنقود وقياس آوتعديل العوض مقابل  ،تقدير العوض المتغير على، يقتصر ال ولكنهالذي يتضمن  ،تحديد سعر المعاملة (أ)    
  العوض غير النقدي.

  كان تقدير العوض المتغير مقيدا. إذاتقويم ما  (ب)   

والعوض المتغير  الحسوماتالبيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا وتخصيص  أسعاربما في ذلك تقدير  ،(ج)    تخصيص سعر المعاملة
  كان منطبقا). إذاجزء محدد من العقد ( على

  وااللتزامات األخرى المشابھة. ،ورد المبالغ ،المرتجعات مقابلقياس االلتزامات    (د)  

عميل                                                      مع بعقد الوفاءالمثبتة من تكاليف الحصول على عقد أو  األصول
  

  :يلي ممايجب على المنشأة وصف كل   127

أو  91(وفقاً للفقرة  الوفاء بعقد مع عميل للحصول على عقد مع عميل أو المتكبدةتحديد مبلغ التكاليف  عند بھا القيام تماالجتھادات التي     (أ) 
95(  

  طفاء لكل فترة تقرير.الطريقة التي تستخدمھا المنشأة لتحديد اإل   (ب) 

  :يلي مايجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع   128

ً للفقرة  الوفاء بعقد مع عميلعقد مع عميل أو  على للحصول المتكبدة التكاليفرصدة الختامية لألصول المثبتة من األ (أ)    ) 95أو  91(وفقا
  عداد).وتكاليف ما قبل العقد وتكاليف اإل ،ءتكاليف الحصول على عقود مع عمال ،صل (على سبيل المثاللأل سالرئي الصنف  حسب

  ي خسائر ھبوط أُثبتت في فترة التقرير. أطفاء و(ب)   مبلغ اإل

  الوسائل العملية
  

 اإلضافيةالتكاليف  عن 94وجود مكون تمويل مھم) أو الفقرة  دعن(63في أي من الفقرتين  الواردةمنشأة استخدام الوسيلة العملية الاختارت  إذا 129
  الحقيقة. تلكللحصول على عقد) فيجب على المنشأة أن تُفصح عن 
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 الملحق أ
  المصطلحات المعرفة

 ال يتجزأ من المعيار ھذا الملحق جزءً  يُعد

  العقد النفاذاتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة 

 

 عندما يكون ذلك الحق مشروطاً  عميلال إلىمنشأة في عوض مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلھا الحق 
 أداء المنشأة في المستقبل). ،مرور الوقت (على سبيل المثال بخالفبشيء 

  عقد أصل

 

يكون المبلغ   أن تكون المنشأة مقابلھا قد حصلت على عوض (أو عميلال إلىمنشأة بتحويل سلع أو خدمات الالتزام 
ً مستحق  ) من العميل.ا

  التزام عقد

 

  العميل العادية للمنشأة مقابل عوض    األنشطة نتاجمنشأة للحصول على سلع أو خدمات ھي الطرف تعاقد مع 

 

المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة أو تحسينات لألصول أو انخفاض في  الزيادات في
 االلتزامات ينتج عنھا زيادة في حقوق الملكية بخالف تلك المتعلقة بالمساھمات من المشاركين في حقوق الملكية.

  الدخل

 

  :العميل إلىلتحويل أي من اآلتي  عميلالتعھد في عقد مع 

  .بذاتھا تمييزھا ممكنمن ال(أ)     سلعة أو خدمة (أو رزمة سلع أو خدمات) 

   العميل.  إلىولھا نفس نمط التحويل  كبير بشكل ومتماثلة بذاتھا تمييزھا الممكن منسلسلة سلع أو خدمات (ب)  

  التزام األداء

 

  اإليراد لمنشأة.لشطة العادية ناأل الناشئ في دورةالدخل 

 

  مستقلسعر بيع  .عميلال إلىتبيع به المنشأة سلعة أو خدمة متعھد بھا بشكل منفصل سالسعر الذي 

 (لسلعة أو خدمة)

باستثناء  ،عميلال إلىيكون لھا حق فيه مقابل تحويل سلع أو خدمات متعھد بھا  أن مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة
 ثالثة.طراف أالمبالغ التي يتم تحصيلھا بالنيابة عن 

  سعر المعاملة

  عميل)ال(لعقد مع 
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  الملحق ب
 التطبيق إرشادات

  وله نفس صالحية األجزاء األخرى من المعيار. 129 – 1تطبيق الفقرات  يوضح ھوال يتجزأ من المعيار. و ھذا الملحق جزءً  يُعد
  التطبيق ھذه في الفئات التالية: إرشاداتتم تنظيم       1ب

  ).13ب  – 2األداء التي يتم الوفاء بھا  على مدى زمني (الفقرات  ب (أ)    التزامات 

  ). 19ب – 14داء (الفقرات ب األ(ب)  طرق قياس التقدم باتجاه الوفاء الكامل بالتزام 

  ). 27ب – 20رجاع (الفقرات ب(ج)   البيع مع حق اإل

  ).33ب – 28(د)    الضمانات (الفقرات ب

  ).38ب – 34مقابل الوكيل (الفقرات بصيل )   اعتبارات األـ(ھ

  ).43ب – 39(الفقرات ب اإلضافية(و)    خيارات العميل للسلع أو الخدمات 

  ).47ب – 44(ز)    حقوق العمالء التي لم تتم ممارستھا (الفقرات ب

  ).51ب – 48)(الفقرات بات الصلةذللرد (وبعض التكاليف  القابلةتعاب المدفوعة مقدما غير (ح)    األ

  ).63ب – 52خيص (الفقرات با(ط)    منح التر

  ).76ب – 64عادة الشراء (الفقرات بإ(ي)    اتفاقيات 

  ).78ب – 77مانة (الفقرات ب(ك)    ترتيبات األ

  ). 82ب – 79يقاف الشحن (الفقرات بإ(ل)    ترتيبات تقديم الفاتورة و

  )86ب – 83العميل (ب قبول(م)     

  ).   89ب – 87المفصل (الفقرات ب راداإليعن  اإلفصاح (ن)    

  التزامات األداء التي يتم الوفاء بھا على مدى زمني
  
  تم استيفاء أحد الضوابط التالية: إذاالتزام األداء يتم الوفاء به على مدى زمني  فإن 35وفقاً للفقرة      2ب

  ؛)4ب – 3ن بينظر الفقرتأداء (الوقت نفسه حالما قامت المنشأة باألفي  ھاويستھلك العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة يتلقى  (أ)    

 تشييدالذي يتم في  هعمال قيد التنفيذ) التي يسيطر عليھا العميل في الوقت نفس أو يحسنه (على سبيل المثال األأصال ينشئ أداء المنشأة (ب)  
  وأ ؛)5نظر الفقرة بأأو تحسينه ( األصل

مقابل األداء المكتمل  دفعةفي  النفاذ) وللمنشأة حق واجب 8ب – 6نظر الفقرات بأ له استخدام بديل للمنشأة (أصال المنشأةال ينشئ أداء   (ج)  
  ).  13ب – 9نظر الفقرات بأحتى تاريخه (

  (أ)) 35واستھالك منافع أداء المنشأة في الوقت نفسه (الفقرة  استالم
  
أة  يتلقىكان العميل  إذاتقويم ما  فإن ،واع التزامات األداءأن في  بعض      3ب تھلك تلك المنافع  قامت حالمامنافع من أداء المنش أة باألداء ويس المنش

وف تلقيھا يتم حالما هفي الوقت نفس مل األ يكون س حاً. تش و المتكررة (مثل خدمات النظافة) التي يكون فيھا أ الروتينيةخدمات المثلة واض
  .      فوراً  تحديده يمكنقبل العميل  منواستھالكھا استالم منافع أداء المنشأة 

المنافع المقدمة من أداء المنشأة  يتلقىكان العميل  إذان تحدد فوراً ما أالمنشأة غير قادرة على  تكونقد  ،من التزامات األداء األخرى لألنواع     4ب
 هأن حددت المنشأة إذاالتزام األداء يتم الوفاء به على مدى زمني  فإنداء. وفي تلك الحاالت باأل المنشأة قامت حالما نفسه الوقتفي  ھاويستھلك

ً   -تعيد  أن يلزم منشأة أخرى لن  باألداء بااللتزام ستفيتلك المنشأة األخرى  تكان إذاالمنشأة حتى تاريخه  أكملتهأداء العمل الذي  - تقريبا
ً  –تعيد  أنيلزم منشأة أخرى  لنكان  إذاتحديد ما  عندعميل. وللالمتبقي تجاه  ه يجب فإنالمنشأة حتى تاريخه  أكملتهأداء العمل الذي  -تقريبا
  االفتراضين التاليين: كالتفترض  أن على المنشأة

  منشأة أخرى. إلىاألداء المتبقي ب االلتزامالعملية المحتملة التي بخالف ذلك تمنع المنشأة من تحويل  المحدداتجاھل القيود التعاقدية أو ت  (أ)    

ً  لــأص ة أيـمنفع تمتلكالمتبقي لن  باألداء بااللتزام يـستف التياألخرى  المنشأةن أ رضـتفت  (ب)    سيظل والذي تسيطر عليه المنشأة حاليا
  منشأة أخرى.  إلىاألداء سيتم تحويله بلتزام االكان  إذاالمنشأة  قبل من عليه مسيطراً 
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  (ب))35أو تحسينه (الفقرة  ؤهإنشا تمي حالما األصلالعميل يسيطر على 
  
ً للفقرة  ؤهإنشا تمي حالما صلاأل عميل يسيطر علىالكان  إذاعند تحديد ما     5ب يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات  هفإن ،(ب)35أو تحسينه وفقا

يكون  أن عمال قيد التنفيذ) يمكناأل أصل نشاؤه أو تحسينه (على سبيل المثالإالذي يتم  األصل. و38و 34 – 31السيطرة الواردة في الفقرات 
  ما ملموسا أو غير ملموس.إ

  (ج)) 35 له استخدام بديل (الفقرة أصال أداء المنشأة ال ينشئ
  
العملية  والمحدداتثار القيود التعاقدية آان ه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبفإن 36كان لألصل استخدام بديل وفقاً للفقرة  إذاما  تقديرعند     6ب

 اً نھاء العقد مع العميل ال يعد اعتبارإعميل مختلف. إن إمكانية  إلىمثل بيعه  ،الستخدام آخر األصلعلى قدرة المنشأة على القيام فوراً بتوجيه 
  استخدام آخر.    إلى األصلقادرة فوراً على توجيه  ةكانت المنشأ إذاما  بتقديرله عالقة 

  
الستخدام آخر أساسا فيما يتعلق بأن ال يكون لألصل استخدام بديل بالنسبة  صلاأل يكون القيد التعاقدي على قدرة المنشأة على توجيه أن يجب     7ب

الستخدام  األصلتوجيه  إلىسعت المنشأة  إذاالمتعھد به  األصلحقوقه في  نفاذعميل فرض ال بإمكانكان  إذا اللمنشأة. ويكون القيد التعاقدي أساس
المنشأة  بإمكانمبادلته بأصول أخرى ل - كبيرة بدرجة - قابالً  األصلكان  ،على سبيل المثال ذا،إآخر. وفي المقابل ال يكون القيد التعاقدي أساسا 

  فيما يتعلق بذلك العقد.      تكبدھا ليتمعميل آخر دون اإلخالل بالعقد ودون تكبد تكاليف كبيرة لم تكن خالف ذلك  إلىتحويلھا 

 األصلكانت المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه  إذاالستخدام آخر يكون موجودا  صلاأل العملي على قدرة المنشأة على توجيه المحدد   8ب 
 بمقدورھاأو ألنه فقط سيكون  األصلتكاليف كبيرة لتعديل  دستتكبأنھا  ماإلالستخدام اآلخر. وقد تنشأ خسارة اقتصادية كبيرة نظراً ألن المنشأة 

كون لھا مواصفات تصميم تما أن إالتي  األصولعادة توجيه إعمليا من  محدودةقد تكون المنشأة  ،بخسارة كبيرة. فعلى سبيل المثال األصلبيع 
  خاصة بعميل أو ألنھا تقع في مناطق نائية. 

  (ج))35حتى تاريخه (الفقرة  المكتملمقابل األداء  دفعةالحق في 
  
دائھا أقل مقابل كان للمنشأة حق في مبلغ يعوض المنشأة على األ إذاحتى تاريخه  المكتملمقابل األداء  دفعةحق في  ةللمنشأ فإن 37وفقاً للفقرة      9ب

كما ھو متعھد به. والمبلغ الذي يعوض  باألداءنھاء العميل أو طرف آخر العقد ألسباب غير عدم قيام المنشأة إحتى تاريخه في حالة  لمكتملا
استرداد التكاليف  ،حتى تاريخه ھو مبلغ يقارب سعر بيع السلع أو الخدمات المحولة حتى تاريخه (على سبيل المثال المكتملمنشأة مقابل األداء ال

كان  إذاتعويض مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح  مجردزائدا ھامش ربح معقول) وليس  باألداء بااللتزامالمنشأة في الوفاء  تتكبدھاالتي 
ولكن  ،ما تم تنفيذ العقد حسب ما تم التعھد به إذايساوي التعويض مقابل ھامش ربح معقول ھامش الربح المتوقع  أن يلزم والسيتم انھاء العقد. 

  يكون للمنشأة حق في تعويض مقابل أي من المبلغين التاليين: أن ينبغي

نھاء العميل (أو طرف آخر) العقد، إجزء من ھامش الربح المتوقع في العقد يعكس بشكل معقول حدود أداء المنشأة بموجب العقد قبل   (أ)   
  أو

كان الھامش الخاص  إذالتشغيل العادي للمنشأة لعقود مشابھة) عائد معقول على تكلفة رأس المال للمنشأة لعقود مشابھة (أو ھامش ا  (ب) 
  على من العائد الذي تحققه المنشأة من عقود مشابھة. أبالعقد 

. وفي العديد من الحاالت يكون للمنشأة دفعةحتى تاريخه حقا حاليا غير مشروط في  المكتملمقابل األداء  دفعةيكون حق المنشأة في  أن يلزم ال   10ب
 دفعةكانت المنشأة لھا حق في  إذابالتزام األداء. وعند تقويم ما  الكاملمحدد متفق عليه أو عند الوفاء  معلم عندفقط  دفعةغير مشروط في حق 

 االحتفاظفي المطالبة أو  النفاذكان سيكون لھا حق واجب  إذايجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما  هفإنحتى تاريخه  المكتملمقابل األداء 
  ما تم التعھد به. في أداءالمنشأة فشلغير  أخرىألسباباإلتمامنھاء العقد قبلإكان سيتمإذاحتى تاريخه التاممقابل األداء  بدفعة

تصرف  إذاعقد. ووقات محددة خالل مدة العقد أو قد ال يكون للعميل أي حق إلنھاء الأنھاء العقد فقط في إعميل حق لفي بعض العقود قد يكون ل   11ب
 فإنعميل اللتزاماته حسب ما تم  التعھد به) النھاء العقد في ذلك الوقت (بما في ذلك عند عدم أداء إيكون له حق في  أن عميل إلنھاء العقد دونال

العوض المتعھد  بسدادالعميل العميل ومطالبة  إلىالعقد (أو قوانين أخرى) قد تخول المنشأة االستمرار في تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا 
حتى تاريخه ألن المنشأة لھا حق االستمرار  المكتملمقابل األداء  دفعةللمنشأة حق في  فإنبه مقابل تلك السلع أو الخدمات. وفي تلك الحاالت 

  العوض المتعھد به).  سدادفي أداء التزاماتھا وفقاً للعقد ومطالبة العميل بأداء التزاماته (التي تتضمن 
    
 الحسبان في تأخذ أنه يجب على المنشأة فإنذلك الحق  نفاذحتى تاريخه ومدى وجوب  المكتملمقابل األداء  دفعةوجود حق في  تقديرعند    12ب

  :تقديرالتعاقدية. ويشمل ذلك  الشروطتتمم أو تلغي تلك  أن ي تشريع أو سابقة قانونية يمكنأالتعاقدية و الشروط

مقابل األداء حتى تاريخه حتى ولو كان ذلك  دفعةدارية أو السابقة القانونية تخول المنشأة حقا في كان التشريع أو الممارسة اإل إذا(أ)    ما 
  أو ؛الحق غير محدد في العقد مع العميل

حتى تاريخه في عقود مشابھة ليس  المكتملمقابل األداء  دفعةأن حقوقاً مشابھة في  إلىكانت السابقة القانونية ذات الصلة تشير  إذا(ب)   ما 
  أو ؛ثر قانوني ملزمألھا 
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في تلك البيئة  نفاذقد نتج عنھا اعتبار الحق غير واجب ال دفعةحق في  نفاذللمنشأة بعدم اختيار  المعتادةكانت الممارسات  التجارية  إذا(ج)   ما 
يكون لھا حق  أن المنشأة تستمر في فإنفي عقود مشابھة  دفعةل عن حق في المنشأة قد تختار التناز أن ومع ،ذلك من بالرغمالقانونية. و

  .  نفاذواجب ال ،في العقد مع العميل ،حتى تاريخه داءاألمقابل  دفعةبقي حقھا في  إذاحتى تاريخه  دفعةفي 

حتى  المكتملمقابل األداء  دفعةفي  نفاذكانت المنشأة لھا حق واجب ال إذاما  إلىالمحدد في العقد ال يشير بالضرورة  للسدادالجدول الزمني    13ب
 للسدادالجدول الزمني  أن الإفي عقد يحدد توقيت ومبلغ العوض الواجب السداد من قبل العميل  للسدادالجدول الزمني  أن تاريخه. وبالرغم من

العقد يمكن أن  ألن نظراً  ،على سبيل المثال ،حتى تاريخه. وذلك المكتمل مقابل األداء دفعةقد ال يقدم بالضرورة دليال على حق المنشأة في 
  للرد ألسباب غير عدم قيام المنشأة بالتنفيذ حسب ما تم التعھد به في العقد.  قابلذلك العوض الذي تم استالمه من العميل  أن يحدد

  طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء 
  
  :يلي ما 37 – 35تتضمن الطرق التي يمكن استخدامھا لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء على مدى زمني وفقاً للفقرات    14ب

  ).17ب – 15ب اتنظر الفقرأ(أ)     طرق المخرجات (

  ). 19ب  – 18نظر الفقرتين بأ(ب)   طرق المدخالت (

  طرق المخرجات
  
السلع أو  إلى منسوبةللعميل،  ،المحولة حتى تاريخه ،على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات اإليرادتثبت طرق المخرجات    15ب

يمات النتائج التي والخدمات المتبقية المتعھد بھا بموجب العقد. وتتضمن طرق المخرجات طرقا مثل استقصاء األداء المكتمل حتى تاريخه وتق
كانت  إذاوالوقت المنصرف والوحدات المنتجة أو المسلمة. وعندما تقوم المنشأة بتقويم ما  ،ليهإمحدد الذي تم الوصول ال والمعلم ،تحقيقھاتم 

كانت طريقة المخرجات التي تم اختيارھا تبين بصدق  إذامخرجات لقياس تقدمھا فيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما الستطبق طريقة 
المخرج الذي يتم اختياره في  أخفق إذا. وال تقدم طريقة المخرجات بيانا صادقا ألداء المنشأة باألداء بااللتزامالمنشأة نحو الوفاء الكامل  أداء

ت الوحدا إلىطرق المخرجات التي تستند  فإنالعميل. فعلى سبيل المثال  إلىقياس بعض من السلع أو الخدمات التي تم تحويل السيطرة عليھا 
نتج عمال قيد التنفيذ أو أقد  ،في نھاية فترة التقرير ،كان أداء المنشأة إذاالمنتجة أو المسلمة ال تبين بصدق أداء المنشأة في الوفاء بالتزام أداء 

 سلعا تامة الصنع يسيطر عليھا العميل لم يتم تضمينھا في قياس المخرج.

حتى تاريخه  المكتملمن أداء المنشأة  للعميلقيمة المباشر مع  بشكلعميل بمبلغ يتطابق المن كان للمنشأة حق في عوض  إذا ،كوسيلة عملية   16ب
بالمبلغ  إثبات إيراده يجوز للمنشأة فإنعقد خدمة تقوم فيه المنشأة بتقديم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمة مقدمة)  ،(على سبيل المثال

  الذي للمنشأة حق بتقديم فاتورة به. 

ن المعلومات المطلوبة لتطبيقھا أمباشر و بشكل قابلة للرصدالمخرجات المستخدمة لقياس التقدم قد ال تكون  أن ن عيوب طرق المخرجات ھيإ   17ب
  مدخالت ضرورية.القد تكون طريقة ف ،بناًء عليهوقد ال تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة ال مبرر لھا. 

   طرق المدخالت 
  
أو ساعات العمل  خدمةالموارد المست ،على أساس جھود المنشأة أو مدخالتھا للوفاء بالتزام أداء (على سبيل المثال اإليرادتثبت طرق المدخالت    18ب

اء مجموع المدخالت المتوقعة للوفاء بالتزام األد إلى منسوبةأو الوقت المنصرف أو ساعات استخدام اآلالت)  المتكبدةالمنصرفة أو التكلفة 
على أساس  اإليراد تثبت أنكون من المناسب للمنشأة يطوال فترة األداء فقد  نتظامكانت جھود المنشأة أو مدخالتھا قد تم صرفھا با وإذاذلك. 

  قسط ثابت.

 إلىع أو الخدمات كون ھناك عالقة مباشرة بين مدخالت المنشأة وتحويل السيطرة على السلته قد ال أن وھجوانب قصور طرق المدخالت  أحد   19ب
 ،39في الفقرة  الواردوفقاً لھدف القياس  ،ثار أي مدخالت ال تصفآتستبعد من طريقة المدخالت  أن يجب على المنشأة عليه، بناءً والعميل. 

التكلفة فقد يكون مطلوبا  إلىتستند  تعند استخدام طريقة مدخال ،مثالً فالعميل.  إلىأداء المنشأة في تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات 
  تعديل قياس التقدم في الحاالت التالية:

على أساس تكاليف  اً إيراد المنشأة ال تثبت ،. فعلى سبيل المثالباألداء بااللتزامفي تقدم المنشأة في الوفاء  المتكبدة(أ)    عندما ال تسھم التكلفة 
تكاليف المبالغ غير المتوقعة للمواد  ،لم تنعكس في سعر العقد (على سبيل المثال في أداء المنشأة كبيرةقصور  أوجه إلى تُعزى تكبدھاتم ي

  للوفاء بالتزام األداء). تكبدھاالمھدرة أو العمالة أو الموارد األخرى التي تم 

فضل وصف ألداء المنشأة أ فإن ،ت. وفي تلك الحاالباألداء بااللتزاممع تقدم المنشأة في الوفاء  تناسبيةليست  المتكبدة(ب)  عندما تكون التكلفة 
وصفاً صادقاً ألداء المنشأة  فإن. فعلى سبيل المثال تكبدھافقط في حدود تلك التكلفة التي تم  يراداإل قد يكون تعديل طريقة المدخل إلثبات

يتم الوفاء بكافة  أن أة تتوقع عند بدء العقدكانت المنش إذاداء األلتكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بالتزام  بمبلغ مساوٍ  يراداإل قد يكون بإثبات
  الشروط التالية:
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  .بذاتھا تمييزھايمكن  ال)    السلعة 1(

  الخدمات المتصلة بالسلعة بوقت طويل. تلقي)   من المتوقع حصول العميل على السيطرة على السلعة قبل 2(

  بالكامل. باألداء بااللتزامبالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء  كبيرة تعد)    تكلفة السلعة المحولة 3(

في تصميم وتصنيع السلعة (ولكن المنشأة تعمل كأصيل  كبير)   المنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وھي ليست مشاركة بشكل 4(
  ). 38ب–34وفقاً للفقرات ب

  
     

  رجاعالبيع مع حق اإل
  
ً عميل وتمنح العميل ال إلىفي بعض العقود تحول المنشأة السيطرة على منتج    20ب رجاع المنتج ألسباب عديدة (مثل عدم الرضا عن إالحق في  أيضا

  أي مجموعة مما يلي: واستالمالمنتج) 

  (أ)     رد العوض المدفوع كامال أو جزئياً.

  تصبح مستحقة للمنشأة. وفالمستحقة أو التي س يمكن تطبيقه مقابل المبالغ استحقاق مستقبلي(ب)   

  (ج)    منتج آخر في المقابل.

لرد المبلغ) فيجب على المنشأة أن تُثبت جميع  قابلة وتكونبعض الخدمات التي يتم تقديمھا لرجاع (ومع حق اإل اتللمحاسبة عن تحويل منتج    21ب
  :يلي ما

أةمقابل المنتجات التي يتم تحو اإليراد (أ)     ه إثباتال يتم  اإليراد فإن عليه، بناءً يكون لھا حق فيه ( أن يلھا بمبلغ العوض الذي تتوقع المنش
  رجاعھا).إمقابل المنتجات التي يتوقع 

  (ب)   التزام رد المبلغ.

  (وتعديل مقابل في تكلفة المبيعات) مقابل حقھا في استرداد المنتجات من العمالء عند تسوية التزام رد المبلغ. أصل   (ج) 

االلتزام برد  إلى باإلضافةعلى استعداد لقبول منتج يتم رده خالل الفترة   على أنه التزام أداء  تكون بأنجوز المحاسبة عن تعھد المنشأة تال    23ب
  المبلغ.

ة للعوض المتغير الواردة  72 – 47يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات    23ب (بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالتقديرات المقيدِّ
ي ألجاعھا). ورإيتم  أن يكون لھا حق فيه (أي باستثناء المنتجات التي يتوقع أن ) لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة58 – 56في الفقرات 

العمالء  إلىعندما تحول منتجات  إثبات إيراد للمنشأة يجوز الف ايكون لھا حق فيھ أن ) ال تتوقع المنشأةالتحصيلمستحقة  (أو تحصيلھامبالغ تم 
نھاية كل فترة تقرير يجب رد مبلغ. والحقاً في بھا التزام أن (أو المستحقة التحصيل) على تحصيلھاتلك المبالغ التي تم  إثباتولكن يجب عليھا 

 وبناءً  ،جراء تغيير في المقابل في سعر المعاملةإيكون لھا حق فيھا مقابل المنتجات المحولة و أن على المنشأة تحديث تقويمھا للمبالغ التي تتوقع
  المثبت.  اإليرادعليه في مبلغ 

مبلغ الرد. ويجب على المنشأة أن تُثبت  عنالتغيرات في التوقعات بفترة تقرير مبلغ في نھاية كل الرد بلتزام اليجب على المنشأة تحديث قياس ا   24ب
  ).اإليراد(أو تخفيضات في  إيراد ھاأن التعديالت المقابلة على

المبلغ  إلىجوع بالر ،ردالبعميل عند تسوية التزام المقابل حق المنشأة في استرداد منتجات من  المثبت األصليتم  قياس  أن -بشكل أولي  -يجب    25ب
أي  تكاليف متوقعة السترداد تلك المنتجات (بما في ذلك النقص المحتمل  منه مطروحاً المخزون)  ،الدفتري السابق للمنتج (على سبيل المثال

 عن). وفي نھاية كل فترة تقرير يجب على المنشأة تحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات للمنشأةفي قيمة المنتجات المرجعة 
  رد.  باللتزام البشكل منفصل عن ا األصلرجاعھا. ويجب على المنشأة عرض إالمنتجات التي سيتم 

لون أو حجم مقابل لون أو  ،لجودة والحالة والسعر (على سبيل المثالتعد التبادالت من قبل العمالء لمنتج مقابل منتج آخر من نفس النوع وا ال   26ب
 حجم آخر) ال تعد مرتجعات لغرض تطبيق ھذا المعيار.

ادات الالعقود التي قد يقوم فيھا     27ب أنعميل بإرجاع منتج به عيب مقابل منتج يؤدي وظيفته يجب تقويمھا وفقاً لإلرش مانات الواردة في  بش الض
  .33ب – 28الفقرات ب
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  الضمانات
  
منتج (سواء كان سلعة أو المن الشائع أن تقدم المنشأة (وفقاً للعقد أو القانون أو الممارسات التجارية المعتادة لدى المنشأة) ضمانا متصال ببيع     28ب

المنتج  أن تختلف طبيعة الضمان اختالفا كبيرا تبعاً الختالف الصناعات والعقود. فبعض الضمانات تقدم للعميل تأكيدا على أن خدمة). ويمكن
بما  وف يؤدي وظيفته حس فات متفق عليھا. و نظراً العقد  أطرافريده تالمعني س مانات أخرى  تزودألنه يلتزم بمواص خدمة بلعميل اض

 لتزم بالمواصفات المتفق عليھا.ممنتج التأكيد بأن ال إلى باإلضافة

تري أنللعميل الخيار في  يكون عندما   29ب مان يش ً ض بيل المثال،  ا ل (على س كل منفص كل أل نظراً بش عيره والتفاوض عليه بش مان يتم تس ن الض
أة تتعھد بتقديم الخدمة  نظراً  بذاتھا تمييزھا الممكن منخدمة  يكونالضمان  فإن ،منفصل) المنتج الذي له  إلى باإلضافةالعميل  إلىألن المنش
حةالوظيفة  مان المتعھد به على أنه التزام أداء وفقاً للفقرات  على يجبفي العقد. في تلك الحاالت  الموض ب عن الض أة أن تحاس  – 22المنش

  .86 – 73التزام األداء ذلك وفقاً للفقرات  علىمن سعر المعاملة  وتخصص جزءً   30

ً ضمان يشتري أنللعميل الخيار في  يكون ال عندما  30ب يجب على المنشأة أن تحاسب عن الضمان وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  هفإن ،بشكل منفصل ا
لعميل ا يزودما لم يكن الضمان المتعھد به أو جزء من الضمان المتعھد به  "المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37

  ن المنتج  ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا.   أالتأكيد ب إلى باإلضافة بخدمة

ه يجب على المنشأة أن فإن ،ن المنتج  ملتزم بالمواصفات المتفق عليھاأالتأكيد ب إلى باإلضافةلعميل بخدمة ا يزودكان الضمان  إذاما  قديرعند ت  31ب
  تأخذ  في الحسبان عوامل مثل:

أة مطالبة بموجب القانون بتقديم ضمان  إذا -وبا بموجب القانون كان الضمان مطل إذاما  (أ)       إلىوجود ذلك القانون يشير  فإنكانت المنش
  أن الضمان المتعھد به ليس التزام أداء نظراً ألن مثل ھذه المتطلبات توجد عادة لحماية العمالء من مخاطر شراء منتجات بھا عيوب.

ً  أكثركلما كان  ،طولأكلما كانت فترة التغطية ف -طول الفترة التي يغطيھا الضمان   (ب)   ن يكون الضمان المتعھد به التزام أداء أ ترجيحا
ً نظراً ألن األكثر    التأكيد بأن المنتج يلتزم بمواصفات متفق عليھا. إلى باإلضافةيقدم خدمة  أن ھو ترجيحا

كان من الضروري للمنشأة تنفيذ مھام محددة لتقديم ضمان ملتزم بالمواصفات المتفق  إذا –نشأة بتنفيذھا (ج)    طبيعة المھام التي تتعھد الم
  نشوء التزام أداء. إلىتؤدي تلك المھام  أن فمن غير المحتمل عندئذ ،عليھا (على سبيل المثال خدمة شحن مرتجع لمنتج فيه عيب)

الخدمة المتعھد  فإن ،التأكيد بان المنتج ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا إلى باإلضافةلعميل بخدمة ا يزودكان الضمان أو جزء من الضمان  إذا   32ب
تعھدت المنشأة بكل من ضمان  وإذاالخدمة.  علىالمنتج و علىيجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة  ،عليه بناءً وبھا تعد التزام أداء. 

فيجب على المنشأة أن تحاسب عن  ،عنھما بشكل منفصل تحاسب نأ –بشكل معقول  تقدرمن نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة ولكنھا ال 
 ً   على أنھما التزام أداء واحد. كال الضمانين معا

ً  اتھا ضرراً سببت منتج إذا ،القانون الذي يتطلب بأن تدفع المنشأة تعويضا   33ب  مصنعة منشأةبيع تقد  ،ال ينشئ التزام أداء. فعلى سبيل المثال ،أو تلفا
على الممتلكات الشخصية) قد يسببھا مستھلك  ،المسؤولية عن أي اضرار (على سبيل المثال مصنعةال منشأةالالقانون فيه  لحمِّ يُ  إقليممنتجات في 

ضرار الناشئة عن المطالبات المتعلقة تعھد المنشأة بتعويض العميل مقابل االلتزامات واأل فإنمنتج للغرض المخصص له. وبالمثل اليستخدم 
شأة ببراءة االختراع أو حقوق الطبع أو العالمة التجارية أو أي مخالفة أخرى من جانب منتجات المنشأة ال تنشئ التزام أداء. ويجب على المن

  . 37المحاسبة الدولي  أن تحاسب عن مثل ھذه االلتزامات وفقاً لمعيار

  صيل مقابل الوكيلألاعتبارات ا
  
لع أو الخدمات     34ب ترك طرف آخر في تقديم الس أة أن تحدد ما  ،عميلال إلىعندما يش كانت طبيعة تعھدھا للعميل يعد التزام  إذافيجب على المنش

 أن تلك السلع أو الخدمات (أي يقدم بأنلطرف اآلخر ل ترتب أن وا )األصيلن المنشأة ھي أأداء بأن تقدم المنشأة ذاتھا السلع أو الخدمات (أي 
  وكيل). ال ھيالمنشأة 

 بالرغمالعميل. و إلىكانت المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمة المتعھد بھا قبل أن تحول المنشأة السلعة أو الخدمة  إذا األصيلتكون المنشأ ھي    35ب
يتم تحويل  أنفقط قبل  حظةلللمنتج ل ةالقانوني الملكيةكانت المنشأة تحصل على  إذاصيل أ أنھا علىضرورة بال تتصرفالمنشأة ال فإن  ذلك، من

مقاول من  ،آخر (على سبيل المثال اً طرف تُشركأصيل في عقٍد بالتزام أداء بنفسھا أو  طرف ھيتفي منشأة  وقدالعميل.  إلىالملكية القانونية 
ُ طرف تكونداء بالنيابة عنھا. وعندما تفي منشأة األكامل التزام  أويفي ببعض  بأنالباطن)  بإجمالي  اً إيراد المنشأة تثبت فإن ،داءاألصيل بالتزام أ ا

  .المحولةأو الخدمات  السلعمبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لھا حق فيه في مقابل تلك 

. وعندما تفي المنشأة التي ھي وكيل آخرالسلع أو الخدمات من قبل طرف  لتقديم ترتب أنكان التزام المنشأة باألداء ھو  إذا وكيالً تكون المنشأة    36ب
سلعه  يقدم بأنخر اآلطرف للترتيب اليكون لھا حق فيھا في مقابل  أن تعاب أو عمولة تتوقعأبمبلغ أي  اً إيراد المنشأة تثبت فإن ،داءاألبالتزام 

 المستلم العوضللطرف اآلخر  تسدد أن تعاب المنشأة أو عمولتھا ھي صافي مبلغ العوض الذي تحتفظ به المنشأة بعدأوقد تكون أو خدماته. 
  مقابل السلع أو الخدمات التي سيقوم ذلك الطرف بتقديمھا.
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  :يلي ماالعميل  إلىيتم تقديمھا  أن عليه فھي ال تسيطر على السلعة أو الخدمة قبل ن المنشأة وكيل (وبناءً أتتضمن المؤشرات ب    37ب

ً أ  )أ( ً آخر مسؤول أساس ن طرفا   عن تنفيذ العقد. ا

  يكون قد تم طلب السلعة من قبل العميل، أو خالل الشحن أو اإلرجاع. أن على المنشأة مخاطر المخزون قبل أو بعد ليس هنأ(ب)   

تحصل عليھا المنشأة  أن المنفعة التي يمكن فإنسعار لسلع أو خدمات الطرف اآلخر ولذلك تحديد األل التقديرية السلطة المنشأة تملك ال(ج)   
  من تلك السلع أو الخدمات محدودة.

  ن عوض المنشأة في شكل عمولة.أ(د)    

  قابل سلع أو خدمات الطرف اآلخر. عميل مالن المنشأة ليست معرضة لمخاطر ائتمان عن المبلغ المستحق من أ )  ـ(ھ

 األداءبالتزام  تفي بأنعلى حقوقھا التعاقدية في العقد بحيث ال تعود المنشأة ملزمة  تحصلداء وباألمنشأة أخرى التزامات المنشأة  تتحمل عندما   38ب
مقابل التزام  اً إيراد تثبت أن للمنشأة يجوز الف ،صيل)أالمنشأة لم تعد تعمل بصفة  أن العميل (أي إلىالسلعة أو الخدمة المتعھد بھا  تحول بأن

مقابل الوفاء بالتزام أداء للحصول على عقد للطرف اآلخر  اً إيراد ستثبت تكان إذاما  مقوِّ تُ  أنيجب على المنشأة  ،األداء ذلك. وبدالً من ذلك
  بصفة وكيل). تتصرفكانت المنشأة  إذا(أي ما 

  اإلضافيةالخدمات  وأخيارات العميل للسلع 
  
ً  ،ضافيةإعلى سلع أو خدمات  في أن يحوزتأخذ خيارات العميل     39ب  استحقاقومنح  ،بما في ذلك حوافز المبيعات ،شكاال عديدةأ ،بحسمأو  مجانا

  أخرى على السلع أو الخدمات المستقبلية. حسوماتوخيارات تجديد العقود أو  ،للعميل (أو نقاط)

كان  إذاذلك الخيار ينشئ التزام أداء في العقد فقط  فإن ،ضافيةإعلى سلع أو خدمات  في أن يحوزخيار ال ،في عقد ،منحت المنشأة العميل إذا   40ب
 سلسلة إلى ةالذي يكون إضاف الحسم ،العميل لم يكن ليحصل عليه دون الدخول في ذلك العقد (على سبيل المثال إلىالخيار يقدم حقا ذا أھمية 

كان  إذاتلك الفئة من العمالء في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك السوق). و إلىالتي يتم منحھا عادة على تلك السلع أو الخدمات  حسوماتال
 اً إيراد المنشأة مقدما مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية، وتثبت المنشأة إلى يدفعالعميل في الواقع  فإن ،العميل إلىالخيار يقدم حقا ذا أھمية 

  الخيار.     قضيعندما يتم تحويل تلك السلع أو الخدمات المستقبلية أو عندما ين

ضافية بسعر يعكس سعر البيع المستقل لتلك السلعة أو الخدمة فإن ذلك الخيار ال يقدم للعميل إخيار في حيازة سلعة أو خدمة الكان للعميل  إذا    41ب
المنشأة تكون قد قدمت عرض تسويق  فإن ،ممارسة الخيار فقط بالدخول في عقد سابق. وفي تلك الحاالتحقا ذا أھمية حتى ولو كان باإلمكان 

  .اإلضافيةعنه وفقاً لھذا المعيار فقط عندما يمارس العميل الخيار بشراء السلع أو الخدمات  تحاسب أنيجب عليھا 

أة تخصيص سعر المعاملة  74تتطلب الفقرة    42ب عارالتزامات األداء على أساس  علىمن المنش بيةالبيع  أس تقلة.  النس لم يكن سعر البيع  وإذاالمس
تقل لخيار العميل  لع أو خدمات  فيالمس أة تقديره. ويجب قابالً للرصدضافية إحيازة س يعكس ذلك التقدير  أن بشكل مباشر فيجب على المنش

  يلي: ممايله مقابل كل يحصل عليه العميل عند ممارسة الخيار بعد تعدسالذي  الحسم
  الخيار. يمارس أنن يحصل عليه العميل دون أيمكن  حسم(أ)     أي 

  .   تهأن الخيار سوف تتم ممارس ترجيح(ب)   

ية في األصلسلع أو خدمات مستقبلية، وكانت تلك السلع أو الخدمات مشابھة للسلع أو الخدمات  علىكان للعميل حق ذو أھمية في أن يحوز  إذا   43ب
 علىتخصيص سعر المعاملة  ،كبديل عملي لتقدير سعر البيع المستقل للخيار ،للمنشأة يمكني فعندئذ األصلالعقد ويتم تقديمھا وفقاً ألحكام العقد 

نواع من السلع أو الخدمات التي يتوقع تقديمھا والعوض المتوقع المقابل لھا. وعادة تكون تلك األ إلىالسلع أو الخدمات االختيارية بالرجوع 
  تجديدات العقود. لالخيارات ھي 

  تتم ممارستھا لم حقوق العمالء التي
  
ً  أن ،عميلالالمبلغ المدفوع مقدما من  استالمعند  ،يجب على المنشأة ، 106وفقاً للفقرة    44ب دائھا التزام أمقابل  تثبت  التزام عقد بالمبلغ المدفوع مقدما

) عندما إثبات إيرادالتزام العقد ذلك (و إثبات تلغي أنعلى المنشأة  يجبلتحويل السلع أو الخدمات في المستقبل. و مستعدة تكون أنأو  يلالتحو
    األداء.عليه تستوفي التزامھا ب وبناًء ،تقوم بتحويل تلك السلع أو الخدمات

لتحويل سلعة  مستعدة تكون بأنسلعة أو خدمة في المستقبل (ويلزم المنشأة  استالمللرد يخول العميل حق  قابلالعميل مقدما وغير  يدفعهما إن    45ب
 بصفة مستمرةليھا إتتم ممارستھا يشار  لمالعمالء قد ال يمارسون جميع حقوقھم التعاقدية. وتلك الحقوق التي فإن  ذلك، من بالرغمأو خدمة). و

  حق.  عدم ممارسة نھاأب

الحق المتوقع  ممارسة عدمفيجب على المنشأة أن تُثبت مبلغ  ،حق في التزام عقد ممارسة عدمن يكون لھا حق في مبلغ أكانت المنشأة تتوقع ب إذا   46ب
 ممارسة عدميكون لھا حق في مبلغ  أن كانت المنشأة ال تتوقع وإذاالعميل.  بلق من تھاتمت ممارس التيمع نمط الحقوق  بالتناسب إيراد على أنه
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ممارسة العميل لحقوقه المتبقية بعيدا.  ترجيحعندما يصبح  إيراد الحق المتوقع على أنه ممارسة عدمفيجب على المنشأة أن تُثبت مبلغ ،حقال
ه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات الواردة فإن ،الحق ممارسة عدميكون لھا حق في مبلغ  أن كانت المنشأة تتوقع إذاولتحديد ما 

  التقديرات المقيِّدة للعوض المتغير.  بشأن 58 – 56في الفقرات 

لم تتم ممارستھا تكون المنشأة مطالبة  حقوق عميل يخص فيما) مقابل أي عوض تم استالمه اً إيراد (وليس اً يجب على المنشأة أن تُثبت التزام    47ب
  على الممتلكات غير المطالب بھا. المنطبقةقوانين للحكومية وفقاً  منشأة ،على سبيل المثال ،طرف آخر إلىبأن تحولھا 

  )العالقة ذاتللرد (وبعض التكاليف  القابلةغير  الرسوم المدفوعة مقدماً 
  
مثلة رسوم االلتحاق في عقود عضوية تتضمن األو. العقد نشأةة للرد في أو قرب قابلغير  ،رسوما مقدمةفي بعض العقود تحمل المنشأة العميل    48ب

  ولية في بعض عقود التوريد.عداد في بعض عقود الخدمات والرسوم األورسوم التفعيل في عقود االتصاالت ورسوم اإل ،النوادي الصحية

كانت الرسوم تتعلق بتحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا. وفي العديد  إذايجب على المنشأة تقويم ما  هفإن ،قودلتحديد التزامات األداء في مثل ھذه الع   49ب
ذلك  فإن ،أو قريباً منه للوفاء بالعقد العقد نشأة عندللرد تتعلق بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقيام به  القابلةالرسوم غير  أن رغم ،من الحاالت

دفعة مقدمة مقابل  ھيالرسوم المقدمة  فإن ،). وبدالً من ذلك25نظر الفقرة أالعميل ( إلىالنشاط ال ينتج عنه تحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا 
 اإليراد إثباتفترة  تمتدسعندما يتم تقديم تلك السلع أو الخدمات المستقبلية.  و إيراد ھاأن ھا علىإثباتيتم س عليه، وبناءً  ،سلع أو خدمات مستقبلية

كانت المنشأة تمنح العميل الخيار لتجديد العقد وكان ذلك الخيار يقدم للعميل حقا ذا أھمية على النحو  إذاولية ما بعد الفترة التعاقدية األ إلى
  .  40في الفقرة ب  الموضح

سلعة أو خدمة القابلةكانت الرسوم المقدمة غير  إذا    50ب شأة تقويم ما  ،للرد تتعلق ب سلعة أو الخدمة  تحاسب أنكان عليھا  إذافيجب على المن عن ال
  .    30 – 22ھا التزام أداء منفصل وفقاً للفقرات أن على

ً رسوم تحمل أنللمنشأة  يمكن   51ب النحو  دارية أخرى علىإ مھامعقد (أو العداد إفي  تكبدھاھا عوض مقابل التكاليف التي تم أن للرد على قابلةغير  ا
عند قياس التقدم وفقاً  األنشطةتلك  تجاھلفيجب على المنشأة  ،عداد تلك ال تستوفي التزام أداءاإل أنشطةكانت  وإذا). 25في الفقرة  الموضح
لتي يتم كانت التكاليف ا إذاالعميل. ويجب على المنشأة تقويم ما  إلىعداد ال تصف تحويل الخدمة ن تكاليف اإلأل نظراً . وذلك 19للفقرة ب
  .95ه وفقاً للفقرة إثباتيجب  أصلعقد قد نتج عنھا العداد إفي  تكبدھا

  منح التراخيص
  
  ولكن ال تقتصر عليه: ،يلي مماينشئ الترخيص حقوقاً للعميل في الملكية الفكرية للمنشأة. وقد تتضمن تراخيص الملكية الفكرية أياً    52ب

  (أ)     البرامج والتقنية.  

  شكال أخرى من وسائل االتصال والترفيه.أالمتحركة والموسيقى و (ب)   الصور

  (ج)    االمتيازات.

  االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع.  ات(د)     براء

ً عميل، فإن المنشأة قد تتعھد ال إلىالتعھد بمنح ترخيص  إلى باإلضافة   53ب العميل. وقد تكون تلك التعھدات  إلىبتحويل سلع أو خدمات أخرى  أيضا
ً  تُفھممبينة صراحة في العقد أو  نظر أحسب الممارسات التجارية المعتادة لدى المنشأة أو السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة ( ضمنا

 فإنأو خدمات أخرى متعھد بھا  سلع إلى باإلضافةعميل تعھدا بمنح ترخيص ال). وكما ھو في العقود األخرى فعندما يتضمن عقد مع 24الفقرة 
  الواردة في العقد.  باألداء االلتزامات منالتزام لتحديد كل  30 – 22المنشأة تطبق الفقرات 

لع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد وفقاً للفقرات  بذاته تمييزه الممكن غير منكان التعھد بمنح ترخيص  إذا   54ب فيجب على  ،30 – 26عن س
أة  لع أو الخدمات المتعھد بھا معا علىالمنش ب عن التعھد بمنح الترخيص وتلك الس من األأن أن تحاس مثلة على ھا التزام أداء واحد. وتتض

  :يلي ماعن سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد  بذاتھا تمييزھا الممكن غير منالتراخيص التي 

  ؛ال يتجزأ من وظيفة السلعة(أ)     ترخيصا يشكل عنصرا من سلعة ملموسة وھو جزء 

به (مثل خدمة انترنت تقدمھا المنشأة تمكن العميل من خالل منح  متعلقةلعميل االنتفاع به فقط باالشتراك مع خدمة ل يمكن(ب)   ترخيصا 
  المحتوى).   إلىالترخيص من الوصول 

(الذي يتضمن  باألداء االلتزامكان  إذالتحديد ما  38 – 31لفقرات ا بقفيجب على المنشأة أن تط ،بذاته تمييزهيمكن  الكان الترخيص  إذا   55ب
  نقطة زمنية. عندالترخيص المتعھد به) ھو التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني أو 
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عليه كان التعھد بمنح الترخيص  وبناءً  ،عن سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد بذاته تمييزه الممكن منترخيص الكان التعھد بمنح  إذا   56ب
نقطة زمنية أو على مدى زمني. وعند قيامھا  عندالعميل  إلىكان تحويل الترخيص  إذافيجب على المنشأة أن تحدد ما  ،التزام أداء منفصل

  أي من اآلتي:بالعميل  تزويدو عميل ھال إلىكانت طبيعة تعھد المنشأة بمنح الترخيص  إذابتحديد ذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما 

  وأالملكية الفكرية كما ھي موجودة طوال فترة الترخيص؛  إلى(أ)     حق في الوصول 

  حق في استخدام الملكية الفكرية كما ھي موجودة في النقطة الزمنية التي يتم منح الترخيص فيھا. (ب)  
  

  تحديد طبيعة تعھد المنشأة

في استخدام الملكية الفكرية  الحقملكية المنشأة الفكرية أو  إلىفي الوصول  بالحقلعميل ا يزودترخيص الكان تعھد المنشأة بمنح  إذالتحديد ما    57ب
جميع  ما يقارب–كان العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص والحصول منه على  إذايجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما  هفإن ،للمنشأة
 ما يقارب –لمتبقية في النقطة الزمنية التي يتم فيھا منح الترخيص. وال يستطيع العميل توجيه استخدام الترخيص والحصول منه علىالمنافع ا

كانت الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا تتغير خالل فترة الترخيص.  إذاجميع المنافع المتبقية في النقطة الزمنية التي يتم فيھا منح الترخيص 
متى يسيطر العميل على الترخيص) عندما تستمر المنشأة في المشاركة في ملكيتھا لالمنشأة  تقديرتؤثر على  بالتاليوتتغير الملكية الفكرية (و

الترخيص يقدم للعميل حقا  فإن ،كرية التي للعميل حقوق فيھا. وفي ھذه الحاالتالفكرية وتقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم في الملكية الف
ما  –منه على والحصول ،). وفي المقابل يستطيع العميل توجيه استخدام الترخيص58نظر الفقرة بأالملكية الفكرية للمنشأة ( إلىفي الوصول 

نظر أكانت الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا لن تتغير ( إذاھا منح الترخيص جميع المنافع المتبقية في النقطة الزمنية التي يتم في يقارب
المنشأة ذاتھا (أي الملكية الفكرية المعنية) التي قد تؤثر في  أصل شطة تقوم بھا المنشأة تغير فقطأن أي فإن). وفي تلك الحاالت 61الفقرة ب

تلك األنشطة لن تؤثر في تحديد ما يقدمه الترخيص أو ما يسيطر عليه فإن  ذلك، من غمبالرو ،قدرة المنشأة على تقديم تراخيص في المستقبل
  العميل.

      
  تم استيفاء جميع الضوابط التالية: إذاالملكية الفكرية للمنشأة  إلىحق الوصول  بإتاحةتعھد  بأنھاترخيص المنشأة بمنح الطبيعة تعھد تعد    58ب

تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم في الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا  أن ،العميل يتوقع بشكل معقول أن أو ،(أ)     أن العقد يتطلب
  ؛)59نظر الفقرة بأ(

البة منآ إلى(ب)   أن الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تعرض العميل بشكل مباشر  أة التي تم تحديدھا في أن ثار موجبة أو س شطة المنش
  ؛(أ)58بالفقرة  

  ).25نظر الفقرة أ( األنشطةالعميل مع حدوث تلك  إلىال ينتج عنھا تحويل سلعة أو خدمة  األنشطةن تلك أ (ج)  

يتوقع بشكل معقول قيام المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم على الملكية الفكرية تتضمن الممارسات  أن أن العميل يمكن إلىالعوامل التي قد تشير    59ب
وجود مصلحة اقتصادية  أن الإھا ليست ھي التي تحدد ذلك أن المعتادة للمنشأة أو السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة. ورغمالتجارية 

 المبيعات) بين المنشأة والعميل متصلة بالملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا قد تشير  إلىمشتركة (على سبيل المثال رسوم امتياز تستند 
 ً   .األنشطةالمنشأة ستقوم بمثل تلك  أن يتوقع بشكل معقول أن أن العميل يمكن لىإ أيضا

فيجب على المنشأة أن تحاسب  عن التعھد بمنح ترخيص على أنه التزام أداء على مدى زمني  58تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة  ب إذا   60ب
ملكيتھا الفكرية ويستھلكھا في الوقت الذي يحدث فيه األداء  إلىحق الوصول  بإتاحةن العميل سيحصل على المنفعة من أداء المنشأة نظراً أل

 بأنالختيار طريقة مناسبة لقياس تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء  45-39(أ)). ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات 35نظر الفقر أ(
  ق الوصول. ح تتيح

الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة كما ھي موجودة  اً حق تقدم أنطبيعة تعھد المنشأة ھي  فإن 58لم يتم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة ب إذا   61ب
يع توجيه استخدام الترخيص العميل يستط أن العميل. وھذا يعني إلى(من حيث الشكل والوظيفة) في النقطة الزمنية التي يتم فيه منح الترخيص 

يجب على المنشأة أن تحاسب عن التعھد وجميع المنافع منه.  ما يقارب–في النقطة الزمنية التي يتم فيھا تحويل الترخيص والحصول على 
لتحديد  38أن تطبق الفقرة  نقطة زمنية. ويجب على المنشأة عندبتقديم حق الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة على أنه التزام أداء يتم الوفاء به 

ه مقابل ترخيص يقدم حقا الستخدام إثباتال يمكن  اإليرادفإن  ذلك، من بالرغمالعميل. و إلىالنقطة الزمنية التي يتم عندھا تحويل الترخيص 
كانت فترة ترخيص برامج  إذا ،مثال. فعلى سبيل المنه وينتفعالترخيص  يستخدم أنالملكية الفكرية قبل بداية الفترة التي يستطيع العميل خاللھا 

ً  جعلهتبدأ قبل تقديم المنشأة (أو خالف ذلك  يكون  أن قبل اً إيراد المنشأة ال تثبت فإنللعميل يُمكِّن العميل من استخدام البرنامج فوراً  اً ) رمزمتاحا
ً  جعلهقد تم تقديم الرمز (أو خالف ذلك    ).  متاحا
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أة     62ب ول الكان  إذاالعوامل التالية عند تحديد ما  تتجاھل أنيجب على المنش أة أو حق إلىترخيص يقدم حقا في الوص ً الملكية الفكرية للمنش  ا
  ستخدام الملكية الفكرية للمنشأة:ال

تخدام  أالجغرافي  قليماإل(أ)     القيود الزمنية و ائص الترخيص المتعھد به ھذه -و االس أة  إذاا بدالً من تحديد م ،القيود تحدد خص كانت المنش
  نقطة زمنية أو على مدى زمني. عندباألداء تستوفي التزاما 

حقوق البراءة تلك ضد االستخدام  حمينھا ستأفي الملكية الفكرية و ساريةالضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لھا حقوق براءة اختراع  (ب)  
صول الملكية الفكرية أحقوق البراءة يحمي قيمة  حمايةن أل نظراً حقوق البراءة التزام أداء  بحمايةال يعد التعھد  -ه بغير المرخص 

  للمنشأة ويقدم ضمانا للعميل بأن الترخيص الذي يتم تحويله يستوفي مواصفات الترخيص المتعھد به في العقد.

  االستخدام إلى المستندةالمبيعات أو  إلى المستندةرسوم االمتياز 
  
المبيعات أو  إلىمقابل رسوم االمتياز التي تستند  اإليراده يجب على المنشأة أن تُثبت أن الإ 59 – 56بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات   63ب

ً   يقعيھا أحداث التالية األ وقوعاالستخدام المتعھد به في مقابل ترخيص حقوق ملكية فقط عند (أو حال )  إلىالتي تستند    :الحقا

   ؛البيع أو االستخدام الالحق وقوع(أ)     

 إلىالمبيعات أو المستندة  إلىأو جميع رسوم االمتياز المستندة  بعض(أو الوفاء به جزئياً) الذي تم تخصيص  باألداء بااللتزام الوفاء(ب)   
  .  إليهاالستخدام 

  عادة الشراءإاتفاقيات 
  
ً   وتتعھد أصال منشأةالعادة الشراء ھي عقد تبيع فيه إاتفاقية     64ب شراء  تعيد أنما في نفس العقد أو في عقد آخر) بإأو يكون لھا الخيار ( أيضا

أو  ،األصلذلك ل مماثالً  -تقريباً  – يُعدصل أأو  ،العميل إلىبيعه -أساساً –الذي تم  األصلعادة شرائه ھو إالذي تتم  األصل. وقد يكون األصل
ً -اساساً –المباع  األصل يُعدل آخر صأ   ه. ل مكونا

  :أشكالعادة الشراء عموما في ثالثة إاتفاقيات  تأتي    65ب

  (عقد آجل). األصلمنشأة بإعادة شراء ال(أ)     التزام 

  (خيار استدعاء). األصلعادة شراء إمنشأة في ال(ب)   حق 

  على طلب العميل (خيار رد).    بناًء األصلمنشأة بإعادة شراء ال(ج)    التزام 

  آجل أو خيار استدعاء عقد
  
 نظراً  األصلسيطرة على الفال يحصل العميل على  ،(عقد آجل أو خيار استدعاء) األصلمنشأة التزام أو لھا حق في إعادة شراء الكان على  إذا   66ب

عميل لل يكون قد أنهجميع المنافع المتبقية منه حتى ولو  يقاربما –والحصول على  األصلالن مسئولية العميل محدودة في توجيه استخدام 
  المنشأة يجب أن تحاسب عن العقد على أنه أي من البندين التاليين:  فإن ،وبالتالي. لألصلمادية  حيازة

بمبلغ  األصلعادة شراء إ ،أو يجب عليھا ،المنشأة بإمكانذا كان إ "يجاراإل"عقود  16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً  يجارإعقد   (أ)   
، ما لم يكن العقد جزًء من معاملة بيع وإعادة استئجار. وإذا كان العقد جزًء من معاملة بيع وإعادة ألصللصلي ألقل من سعر البيع اأ

يل. ويجب على المنشأة استئجار، فيجب على المنشأة االستمرار في إثبات األصل ويجب إثبات التزام مالي ألي عوض مستلم من العم
  ، أو9المحاسبة عن االلتزام المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ي لألصل أو األصللسعر البيع  بمبلغ مساوٍ  األصلعادة شراء إ ،أو يجب عليھا ،المنشأة بإمكانكان  إذا 68(ب)   ترتيب تمويل وفقاً للفقرة ب
 منه. كبرأ

  في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. تأخذ أنيجب على المنشأ  ،عادة الشراء بسعر البيعإعند مقارنة سعر    67ب 

ً و األصل إثباتفي  االستمرارفيجب على المنشأة  ،ھي ترتيب تمويل لشراءعادة اإكانت اتفاقية  إذا     68ب عوض  أيالتزام مالي مقابل  إثبات أيضا
تلم أة أن تُثبت الفرق بين مبلغ العوض  مس تلممن العميل. ويجب على المنش يدفع  المس العميل على أنه  إلىمن العميل ومبلغ العوض الذي س
  تأمين). ،تكاليف معالجة وحفظ (على سبيل المثال ،كان منطبقا إذاوعلى أنه،  ،فائدة

  .إثبات إيرادااللتزام و إثباتشأة الغاء يجب على المنه فإنفي حالة انقضاء الخيار دون ممارسته     69ب
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  خيار رد
  
ي لألصل فيجب على المنشأة األصلقل من سعر البيع أعلى طلب العميل (خيار رد) بسعر  بناءً  األصلمنشأة التزام بإعادة شراء الكان لدى  إذا   70ب 

العميل  أن كان للعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة ذلك الحق. وينتج عن ممارسة العميل لذلك الحق إذاما  العقد نشأة عندأن تأخذ في الحسبان 
كان للعميل حافز اقتصاديا مھم لممارسة ذلك الحق  فإذا ،محدد لفترة من الوقت. لذلك أصل المنشأة مقابل حق استخدام إلى  -بالفعل –يدفع 

، ما لم يكن العقد جزًء من معاملة بيع 16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً  يجارإعقد  اعلى أنھفيجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية 
ألي  وإعادة استئجار. وإذا كان العقد جزًء من معاملة بيع وإعادة استئجار فيجب على المنشأة االستمرار في إثبات األصل وإثبات التزام مالي

   .9منشأة المحاسبة عن االلتزام المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي عوض مستلم من العميل. ويجب على ال

بما في ذلك عالقة سعر  متنوعةه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان عوامل فإنعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة حقه لكان ل إذالتحديد ما    71ب
ً  إذاعلى سبيل المثال فينقضي الحق.  أن إلىعادة الشراء والمدة الزمنية إاريخ عادة الشراء بقيمة األصل المتوقعة في السوق في تإ  كان متوقعا
ً اقتصادي حافزاً للعميل  أن على اً فقد يكون ھذا مؤشر جوھري بشكليتجاوز السعر المتوقع إلعادة الشراء القيمة السوقية لألصل  أن ً  ا  مھما

  لممارسة خيار الرد.  

ي لألصل فيجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية كما األصلقل من سعر البيع ألم يكن للعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة حقه بسعر  إذا   72ب
  .27ب – 20موضح في الفقرات ب ھورجاعه كما إلو كانت بيع منتج مع حق 

العقد ھو بالفعل اتفاقية  فإنكبر من القيمة السوقية المتوقعة لألصل أمنه وكبر ألسعر البيع األصلي أو  ياً عادة شراء األصل مساوإكان سعر  إذا   73ب
  .68في الفقرة بموضح جب المحاسبة عنه كما ھو ت وبناًء عليه ،تمويل

ً مساو األصلكان سعر اعادة شراء  إذا    74ب ً مساو أوقل من القيمة السوقية المتوقعة لألصل أكبر منه وأي أو األصللسعر البيع  يا وليس للعميل  لھا، يا
  موضحرجاع كما ھو عندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق اإلفحافز اقتصادي مھم لممارسة حقه 

  .  27ب  -  20في الفقرات ب

  قيمة الزمنية للنقود.يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان اله فإنعادة الشراء بسعر البيع إعند مقارنة سعر   75ب

  .إثبات إيرادااللتزام و إثباتلغاء إانقضى الخيار دون ممارسته فيجب على المنشأة  إذا    76ب

  مانةترتيبات األ
  
ً العندما تسلم    77ب كان ذلك الطرف  إذايجب على المنشأة تقويم ما  فإنهعمالء نھائيين  إلىأو موزع) لبيعه  متعاملطرف آخر (مثل  إلى منشأة منتجا

مانة أبه في ترتيب  سيحتفظطرف آخر  إلىمنتج الذي تم تسليمه الخر قد حصل على السيطرة على المنتج في تلك النقطة الزمنية. وقد يكون اآل
 إذاطرف آخر  إلىعند تسليم منتج  اً إيراد للمنشأة أن تثبت يجوز ال ثم، ومنكان ذلك الطرف اآلخر لم يحصل على السيطرة على المنتج.  إذا

  مانة.أيحتفظ به على أنه  المسلمكان المنتج 
  :امانة ما يلي ولكن ال تقتصر عليھأما يعد ترتيب  اًترتيب أن تتضمن المؤشرات على    78ب

  فترة محددة.  تنقضي أن إلىأو   للبائععميل  إلىمثل بيع المنتج  دمحد حدث يقع أن إلى(أ)    المنتج تسيطر عليه المنشأة 

  آخر). متعاملطرف ثالث (مثل  إلىعادة المنتج أو تحويل المنتج إالمنشأة أن تطلب  بإمكان)  (ب

  تأمين ). بدفعه قد يكون مطالبا أن مقابل المنتج (بالرغم من بالدفعليس عليه التزام غير مشروط  المتعامل(ج)  

  ترتيبات تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن
  
حن ھو عقد تقدم بموجبه     79ب أة فاتورة لالترتيب تقديم الفاتورة وإيقاف الش أة تحتفظ بالحيازة لمنش  إلىللمنتج  الماديةعميل مقابل منتج ولكن المنش

تقبل.  إلىأن يتم تحويله  بيل المثالفالعميل عند نقطة زمنية في المس أة الدخول في مثل ھذا االعميل من القد يطلب  ،على س لعقد نظراً لعدم منش
 لتأخير في الجدول الزمني لإلنتاج لدى العميل.ل نظراً للمنتج لدى العميل أو  متاحةمساحة  وجود

نظر أمنتج بتقويم متى يحصل العميل على السيطرة على ذلك المنتج (الوفت بالتزامھا باألداء لتحويل أيجب على المنشأة أن تحدد متى تكون قد    80ب
وھو ما يعتمد  ،ما عندما يتم تسليم المنتج في موقع العميل أو عند شحن المنتجإالسيطرة يتم تحويلھا  فإن). وفي حالة بعض العقود 38الفقرة 

 قد يحصل العميل على السيطرة على المنتج ،في حالة بعض العقود ،ذلك من بالرغمعلى شروط العقد (بما في ذلك شروط التسليم والشحن). و
 ما يقارب–للعميل القدرة على توجيه استخدام المنتج والحصول منه على  فإنلمنشأة. وفي تلك الحالة لحيازة المادية الحتى ولو بقي المنتج في 

لى المنشأة ال تسيطر ع فإن ،وبالتاليلذلك المنتج.  الماديةجميع المنافع المتبقية حتى ولو قرر عدم ممارسة حقه في الحصول على الحيازة 
 صل العميل.  ألحفظ  خدمات للعميلالمنشأة  توفر ،المنتج. وبدالً من ذلك
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افة   81ب ول 38تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  إلى باإلض يطرة على  لحص حن الالعميل على الس  هفإنمنتج في ترتيب تقديم فاتورة وإيقاف الش
  يجب استيفاء جميع الضوابط التالية:

  يكون العميل قد طلب الترتيب). أن (على سبيل المثال فاتورة وإيقاف الشحن قوياً  تقديمن يكون سبب ترتيب أ يجب(أ)    

  يكون المنتج محددا بشكل منفصل على أنه يخص العميل. أن (ب)   يجب

  العميل. إلىيكون المنتج حاليا جاھزا لتحويله مادياً  أن (ج)    يجب

  عميل آخر. إلىالقدرة على استخدام المنتج أو توجيھه لمنشأة لكون ت أن (د)    ال يمكن

ذا كان عليھا التزامات إمقابل بيع منتج على أساس تقديم فاتورة وإيقاف الشحن فيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما  اً إيراد ثبتت المنشأةأ إذا   82ب
من سعر المعاملة  بما يوجب على المنشأة أن تخصص لھا جزءً  30 – 22مقابل خدمات حفظ) وفقاً للفقرات  ،أداء متبقية (على سبيل المثال

  .86 – 73وفقاً للفقرات 

  قبول العميل 
  
 يلغي بأن لهقبول العميل  بنود. وتسمح األصلن العميل قد حصل على السيطرة على أ إلىألصل قد يشير لعميل القبول  فإن(ھـ) 38وفقاً للفقرة    83ب

 أنكانت السلعة أو الخدمة ال تستوفي المواصفات المتفق عليھا. ويجب على المنشأة  إذاجراء تصحيحي إمن المنشأة اتخاذ  يطلب أنالعقد أو 
  عميل على السيطرة على سلعة أو خدمة.الفي الحسبان عند تقويم متى يحصل  البنودھذه  مثل تأخذ

  
العميل وفقاً للمواصفات المتفق عليھا في  إلىالسيطرة على سلعة أو خدمة قد تم تحويلھا  أن بشكل موضوعي تحددالمنشأة أن  بإمكانكان  إذا   84ب

ً  جراءً إقبول العميل يعد  فإنالعقد   ،ال يؤثر على تحديد المنشأة متى حصل العميل على السيطرة على السلعة أو الخدمة. فعلى سبيل المثال شكليا
كان قد تم استيفاء تلك  إذاتحديد ما  على قادرة ستكونالمنشأة  فإنخصائص الحجم والوزن المحددة  ءاستيفا إلىستند يقبول العميل  بندكان  إذا

 إلىتقديم السلعة أو الخدمة  أن الضوابط قبل استالم تأكيد بقبول العميل. وقد تقدم خبرة المنشأة في عقود السلع أو الخدمات المشابھة دليال على
فال يزال يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما  ،قبل قبول العميل إثبات إيرادتم  وإذاالمتفق عليھا في العقد. العميل قد تم وفقاً للمواصفات 

  عنھا بشكل منفصل.  تحاسب أنكان عليھا  إذاتركيب معدات) وتقويم ما  ،كان ھناك أي التزامات أداء متبقية (على سبيل المثال إذا

فعندئذ لن  ،العميل مطابقة للمواصفات المتفق عليھا في العقد إلىالسلعة أو الخدمة المقدمة  أن لم تتمكن المنشأة من تحديد إذا ذلك، من بالرغمو   85ب
ن المنشأة في تلك الحالة أل نظراً أن تتسلم المنشأة قبول العميل. وذلك  إلىتكون المنشأة قادرة على االستنتاج بأن العميل قد حصل على السيطرة 

  جميع المنافع المتبقية.  ما يقارب العميل له القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول منھا على أن تحديد على قادرة نتكو لن

 فإنحين انقضاء الفترة التجريبية  إلىأي عوض  بدفععميل ألغراض التجربة أو التقويم وكان العميل غير ملتزم ال إلىسلمت المنشأة سلعة  إذا    86ب
  حين قبول العميل للمنتج أو انقضاء الفترة التجريبية.  إلىال يتم تحويلھا  األصلالسيطرة على 

  المفصل اإليرادعن  اإلفصاح 
  
 اإليرادتصف كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد  أصناف إلىمع العمالء  عقودالاإليرادات من من المنشأة فصل  114تتطلب الفقرة    87ب

تعتمد على الحقائق  اإلفصاحالمنشأة ألغراض ھذا  إيراد الحدود الذي يتم فيھا فصل فإن ،وبالتاليوالتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. 
 114في الفقرة  الواردلتلبية الھدف  صنفوالظروف التي تتعلق بعقود المنشأة مع العمالء. وبعض المنشآت قد يكون عليھا استخدام أكثر من 

  .  اإليرادواحد فقط لفصل  صنف. وقد تستوفي منشآت أخرى الھدف باستخدام اإليرادالمتعلق بفصل 

 عنيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كيف تم عرض المعلومات  اإليراد) الستخدامھا في فصل صناف(أو األ صنفعند اختيار نوع ال   88ب
  بما في ذلك كل ما يلي: ،ألغراض أخرى اإليرادفصل 

  ).ينلمستثمرلعروض الاألرباح أو التقارير السنوية أو   منشوراتفي  ،(أ)    اإلفصاحات المعروضة خارج القوائم المالية (على سبيل المثال

  غيل.(ب)   المعلومات التي يطلع عليھا بشكل منتظم متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتقويم األداء المالي لقطاعات التش

القوائم المالية  مستخدمو(أ) و(ب) والتي تستخدمھا المنشأة أو 88(ج)   المعلومات األخرى المشابھة ألنواع المعلومات المحددة في الفقرة ب
  للمنشأة لتقويم األداء المالي للمنشأة أو اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.  
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  :اولكن ال تقتصر عليھ ،التي قد تكون مناسبة ما يلي األصنافمثلة أتتضمن     89ب

  نتاج الرئيسة).خطوط اإل ،نوع السلعة أو الخدمة (على سبيل المثال  (أ)    

  ).قليمإلالجغرافي (على سبيل المثال البلد أو ا قليمإلا  (ب)  

  .سوق أو نوع العميل (على سبيل المثال العمالء الحكوميين وغير الحكوميين) (ج)   

  المواد).ونوع العقد (على سبيل المثال العقود ذات السعر المحدد وعقود الزمن  (د)    

  جل).جل والعقود طويلة األاأل ة)    مدة العقد (على سبيل المثال العقود قصيرـ(ھ

من السلع  اإليرادنقطة زمنية و عندمن السلع أو الخدمات التي يتم تحويلھا  اإليرادتوقيت تحويل السلع أو الخدمات (على سبيل المثال  (و)   
  أو الخدمات التي يتم تحويلھا على مدى زمني). 

  العمالء والسلع المباعة من خالل وسطاء). إلىمباشر  بشكلالسلع المباعة  ،قنوات المبيعات (على سبيل المثال   (ز) 
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 الملحق ج
 والتحول السريانتاريخ 

  وله نفس الصالحية مثله مثل األجزاء األخرى في المعيار ال يتجزأ من المعيار ھذا الملحق جزءً  يُعد
  

  السريانتاريخ 

  
طبقت  إذا. واألبكرأو بعده. ويسمح بالتطبيق  2018يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في      1ج

 تفصح عن تلك الحقيقة. أنفعليھا  بكراً  لفترةمنشأة ھذا المعيار 

. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 70و ب ،66بو ، 97و، 5الفقرات  2016في يناير  المصدر 16عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي     أ 1ج
 .16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

  التحول

  
  :8ج–3ألغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج      2ج

  منشأة ھذا المعيار ألول مرة.الولي ھو بداية فترة التقرير التي تطبق فيھا تاريخ التطبيق األ  (أ)   

عقود " 11ھو عقد قامت فيه المنشأة بتحويل جميع السلع أو الخدمات المحددة في العقد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي كمالهإالعقد الذي تم   (ب)  
  . العالقة ذات سيراتوالتف "اإليراد" 18" ومعيار المحاسبة الدولي التشييد

  التاليتين:حدى الطريقتين إيجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار باستخدام       3ج

رات في التقديرات المحاسبية يالسياسات المحاسبية والتغي" 8كل فترة تقرير يتم عرضھا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ل(أ)    بأثر رجعي 
  وأ؛ 3مع مراعاة الوسائل العملية الواردة في الفقرة ج ،"خطاءواأل

 .8ج – 7ولي وفقاً للفقرات جلھذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي للتطبيق األ التراكميثر األ إثبات(ب)   بأثر رجعي مع 

بة الدولي  28بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة       4ج أة فقط  يلزم هفإن ،عيار ألول مرةمفعند تطبيق ھذا ال ،8من معيار المحاس  أنالمنش
نوية  8لي للتقرير المالي (و) من المعيار الدو28المعلومات الكمية المطلوبة بالفقرة  تعرض نوية التي تسبق مباشرة الفترة الس على الفترة الس

رة") وفقط  فيھاولى التي يتم تطبيق ھذا المعيار األ ابقة مباش أة ھذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة ج إذا("الفترة المالية الس (أ). 3طبقت المنش
ً للمنشأة  يمكنو  .ذلك بفعلولكنھا ليست مطالبة  ،المقارنة األبكرلفترات لأو  جاريةعرض ھذه المعلومات للفترة ال أيضا

  (أ):3للمنشأة استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل العملية التالية عند تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة ج يمكن     5ج

  تھي في نفس فترة التقرير السنوية.العقود التي تبدأ وتن عرض عادةإالمنشأة  يلزم ال المكتملة،لعقود ل  (أ)   

أة يمكن ،عوض متغير االتي لھ المكتملةلعقود ل (ب)   تخدم أن للمنش عر تس  العوض مبالغ تقدير من بدالً  العقد اكتمال تاريخ في المعاملة س
  .المقارنة التقرير فترات في المتغير

ھا قبل تاريخ التطبيق ل  (ج)   أة  يلزم اله فإنولي األجميع فترات التقرير التي يتم عرض عر المعاملة الذي  أنالمنش ح عن مبلغ س  تمتفص
  ). 120نظر الفقرة أ( إيراد ذلك المبلغ على أنه إثباتمتى تتوقع المنشأة  توضيحوالتزامات األداء المتبقية  على تخصيصه

على جميع  متسق بشكليجب على المنشأة أن تطبق الوسيلة العملية  هفإن ،المنشأة تستخدمھاالتي  5ي من الوسائل العملية الواردة في الفقرة جأل    6ج
  يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع المعلومات التالية: ،ذلك إلى باإلضافةجميع فترات التقرير التي يتم عرضھا.  خاللالعقود 

  (أ)     الوسائل العملية التي تم استخدامھا.

 .الممكنةفي الحدود المعقولة  ،كل من ھذه الوسائل العملية لألثر المقدر لتطبيق نوعي(ب)   تقويم 
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ولي لھذا المعيار للتطبيق األ التراكميثر فيجب على المنشأة أن تُثبت األ ،(ب)3منشأة تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة جالاختارت  إذا     7ج
حسب المناسب) لفترة التقرير السنوية التي تشمل  ،عنصر آخر من حقوق الملكيةعلى أنه تعديل في الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة (أو 

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار بأثر رجعي فقط على العقود التي لم يكن  هفإن ،ولي. وبموجب ھذه الطريقة االنتقاليةتاريخ التطبيق األ
  ديسمبر). 31بالنسبة لمنشأة تنتھي سنتھا المالية في  2018يناير  1 ،ولي (على سبيل المثالفي تاريخ التطبيق األ كمالھاإقد تم 

تم تطبيق ھذا المعيار بأثر  إذاضافيين التاليين ين اإلاإلفصاحكال  تقدم أنيجب على المنشأة  ،وليفترات التقرير التي تشمل تاريخ التطبيق األل     8ج
  (ب):3رجعي وفقاً للفقرة ج

 11كل بند مستقل في قائمة مالية في فترة التقرير الحالية بتطبيق ھذا المعيار بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  بهالمبلغ الذي يتأثر    (أ)  
  قبل التغيير. ساريةالتي كانت  العالقة ذات سيراتوالتف 18ومعيار المحاسبة الدولي  

  

  (أ). 8ألسباب التغييرات المھمة المحددة في الفقرة ج توضيح (ب)  

   9المعيار الدولي للتقرير المالي  إلىاالشارات 
  
أة ھذا المعيار ولكنھا الطبقت  إذا      9ج ارة في ھذا المعيار إأي  فإنالمالية" بعد،  األدوات " 9تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  لممنش  إلىش

  ثبات والقياس".المالية: اإل األدوات " 39معيار المحاسبة الدولي  إلىشارة إھا أن يجب قراءتھا على 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

  سحب المعايير األخرى

  
  المعايير التالية : محل ھذا المعيار يحل   10ج

  ".التشييد"عقود  11(أ)    معيار المحاسبة الدولي 

  ".اإليراد" 18المحاسبة الدولي (ب)  معيار 

  ".برامج والء العميل" IFRIC" 13تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "(ج)  

  . العقار" تشييد"اتفاقيات  IFRIC" 15تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " (د)  

  .من العمالء" األصولتحويالت " IFRIC" 18للتقرير المالي "تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية )  ـ(ھ

  ."إعالن خدمات على تنطوي مقايضة معامالت - اإليراد" SIC" 31تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "(و)  
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 16 المالي للتقرير الدولي المعيار

  اإليجار عقود

  الھدف

 تقديم ضمان ھو والھدف. اإليجار عقود عن واإلفصاح والعرض والقياس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعيار ھذا يحدد  1
 لمستخدمي أساسا المعلومات ھذه تعطي. المعامالت تلك عن صادقا تعبيرا تعطي بطريقة مالئمة والمؤجرين المستأجرين

  .للمنشأة النقدية والتدفقات المالي واألداء المالي المركز على اإليجار عقود أثر لتقويم المالية القوائم

 يجب. المعيار ھذا تطبيق عند بھا المتعلقة والظروف الحقائق وكافة العقود وشروط أحكام الحسبان في المنشأة تأخذ أن يجب  2
  .المتشابھة الظروف وفي المتشابھة الخصائص ذات العقود على ثابتة بصورة المعيار ھذا تطبيق المنشأة على

 

  النطاق

  :باستناء ،بالباطن األصل استخدام لحق اإليجار عقود ذلك في بما اإليجار عقود كافة على المعيار ھذا تطبيق المنشأة على يجب  3

  ؛المتجددة غير الموارد من يماثلھا وما الطبيعي والغاز والنفط المعادن استخدام أو الستكشاف اإليجار عقود)      أ(  

  ؛المستأجر بواسطة بھا المحتفظ "الزراعة" 41 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن الحيوية األصول إيجار عقود)     ب(            

 امتياز ترتيبات" 12 رقم الدولية المالية التقارير معيار تفسيرات لجنة نطاق ضمن العامة الخدمة امتياز ترتيبات)    ج(             
  ؛"العامة الخدمة

 العقود من اإليراد" 15 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن المؤجر بواسطة الممنوحة الفكرية الملكية تراخيص)      د(            
   ؛"العمالء مع

 األصول" 38 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن ترخيص إتفاقيات بموجب المستأجر بواسطة بھا المحتفظ الحقوق )    ھـ(            
 وحقوق والبراءات والمخطوطات والمسرحيات الفيديو وتسجيالت السينمائية كاألفالم البنود ھذه لمثل "الملموسة غير
  .النشر

ً  ليس ولكن للمستأجر، يمكن  4  الوارد تلك بخالف الملموسة غير األصول إيجار عقود على المعيار ھذا تطبيق منه، مطلوبا
 ).ھـ(3 الفقرة في وصفھا

 

 )8ب -3ب الفقرات( اإلثبات من اإلعفاءات

  :على 49-22 الفقرات في الواردة المتطلبات تطبيق عدم المستأجر يختار قد  5

  ؛األجل قصيرة اإليجار عقود)     أ(  

  ).8ب-3ب الفقرات في مبين ھو كما( منخفضة قيمة ذي محدد ألصل اإليجار عقود)   ب(  

 إيجار عقود أو األجل قصيرة اإليجار لعقود سواءً  49-22 الفقرات في الواردة المتطلبات تطبيق عدم المستأجر اختار إذا  6
 مصروفا باعتبارھا اإليجارات بتلك المرتبطة اإليجار مدفوعات إثبات المستأجر على فيجب منخفضة، قيمة ذي ألصل محدد
 كان إذا آخر منتظم أساس تطبيق المستأجر على يجب. آخر منتظم أساس أو اإليجار فترة مدى على الثابت القسط بطريقة إما
  .المستأجر منافع لنمط تمثيالً  أكثر األساس ذلك

  
ً  األجل قصيرة اإليجار عقود عن بالمحاسبة المستأجر قام إذا  7  أن الحسبان في األخذ المستأجر على فيجب ،6 للفقرة تطبيقا

  :إذا المعيار ھذا ألغراض جديد إيجار عقد يكون
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  أو ؛إيجار عقد في تعديالت ھناك كان)        أ(            

ً  يدرج لم خياراً  المستأجر يمارس المثال، سبيل على( اإليجار عقد مدة في تعديالت أي ھناك كان)     ب(              تحديده في سابقا
  ).اإليجار عقد لمدة

 تجميع ھي األصول فئة. االستخدام حق به يتعلق التي األصل فئة حسب األجل قصيرة اإليجار عقود إختيار إجراء يجب  8
 منخفضة محددة ألصول اإليجار لعقود اإلختيار إجراء يمكن. المنشأة عمليات في متشابه واستخدام متشابھة طبيعة ذات أصول
   . حده على إيجار عقد كل أساس على القيمة

 

  )33ب -9ب  الفقرات( اإليجار عقد تحديد

 ينطوي أو إيجار عقد ھو العقد. إيجار عقد على ينطوي أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقويم العقد نشأة عند المنشأة على يجب         9
 وتوضح. عوض مقابل الزمن من لفترة محل العقد األصل استخدام على السيطرة حق يحول العقد كان إذ إيجار عقد على

  .إيجار عقد على ينطوي أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقويم بشأن إرشادات 31ب -9ب  الفقرات

 التي اإلنتاج وحدات عدد: المثال سبيل على( محل العقد األصل استخدام كمية حيث من الزمن من الفترة وصف يتم قد  10
  ).إلنتاجھا المعدات بنود من بند سيتسخدم

 .العقد وأحكام شروط تغير حال في فقط إيجار عقد على ينطوي أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقويم إعادة المنشأة على يجب  11

  العقد مكونات فصل

 ألي وذلك العقد، في اإليجارية غير المكونات عن منفصل بشكل العقد في اإليجاري المكون عن المحاسبة المنشأة على يجب  12
-32ب الفقرات توضح. 15 الفقرة في العملية الوسائل تطبق المنشأة تكن لم ما إيجار عقد على ينطوي أو إيجار عقد يعد عقد
  .العقد عناصر فصل بشأن إرشادات 33ب

  المستأجر

 تخصيص المستأجر على فيجب أكثر أو واحد إيجاري غير أو إيجاري مكون مع إيجاري مكون على ينطوي الذي للعقد بالنسبة  13
 اإلجمالي المستقل والسعر اإليجاري، للمكون المستقل التناسبي السعر أساس على إيجاري مكون لكل العقد في العوض
  .اإليجارية غير للمكونات

 الذي المماثل المورد أو المؤجر سعر أساس على اإليجارية وغير اإليجارية للمكونات المستقل التناسبي السعر تحديد يجب  14
 للمالحظة قابلة مستقلة أسعار توفر عدم حال وفي. منفصلة بصورة المماثل المكون أو المكون لذلك المنشأة على يحمله
  .للمالحظة القابلة المعلومات استخدام وتعظيم المستقل السعر تقدير المستأجر على يجب فيھا موثوق بصورة

 المكونات عن اإليجارية غير المكونات فصل عدم محل العقد األصل فئة حسب يختار أن للمستأجر يمكن عملية كوسيلة  5
ً  مكونا باعتبارھا مصاحبة إيجارية غير مكونات وأي إيجاري مكون كل عن بالمحاسبة يقوم ذلك من وبدالً  اإليجارية،  إيجاريا

-3-4 الفقرات في الواردة الضوابط تلبي التي الُمضّمنة المشتقات على العملية الوسيلة ھذه تطبيق للمستأجر يجوز وال. واحداً 
  ."المالية األدوات"  9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 3

 اإليجارية غير المكونات عن المحاسبة المستأجر على يجب فإنه ،15 الفقرة في الواردة العملية الوسيلة تطبيق يتم لم ما  16
  .عليھا المنطبقة األخرى   المعايير بتطبيق

  المؤجر

 تخصيص المؤجر على فيجب أكثر أو واحد إيجاري غير أو إيجاري مكون مع إيجاري مكون على ينطوي الذي للعقد بالنسبة  17
  .15 المالي للتقرير الدولي المعيار من 90-73 الفقرات بتطبيق العقد في العوض
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 )41ب -34ب الفقرات( اإليجار عقد مدة

ً  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة باعتبارھا اإليجار فترة تحديد المنشأة على يجب  18   :من كل مع جنب إلى جنبا

  و الخيار، ھذا ممارسة من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد تمديد بخيار المشمولة الفترات    ) أ(  

  .الخيار ھذا ممارسة عدم من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد إنھاء بخيار المشمولة الفترات  ) ب(  

 عقد إنھاء خيار ممارسة عدم أو اإليجار عقد تمديد خيار ممارسة من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا ما تقويم عند  19
 للمستأجر اقتصادية حوافز تحقق التي العالقة ذات والظروف الحقائق كافة الحسبان في األخذ المنشأة على يجب فإنه اإليجار
  .40ب-37ب الفقرات في مبين ھو كما اإليجار عقد إنھاء خيار ممارسة عدم أو اإليجار عقد تمديد خيار لممارسة

 عند اإلنھاء خيار ممارسة عدم أو التمديد خيار ممارسة من معقولة بصورة متأكدا كان إذا ما تقويم إعادة المستأجر على يجب  20
  :التي الظروف في ھام تغير أو ھام حدث إما حدوث

  ؛المستأجر سيطرة ضمن تكون   ) أ(  

ً  إدراجه يتم لم خيار ممارسة من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا ما على تؤثر) ب(                 أو اإليجار لمدة تحديده في سابقا
ً  مدرج خيار ممارسة عدم   ).41 ب الفقرة في مبين ھو كما( اإليجار لمدة تحديده في سابقا

  

 سوف المثال، سبيل على. لإللغاء القابلة غير اإليجار عقد فترة في تغير ھناك كان إذا اإليجار مدة تعديل المنشأة على يجب  21
  :حال في لإللغاء القابلة غير اإليجار عقد فترة تتغير

ً  يدرج لم خياراً  المستأجر ممارسة    ) أ(   أو ؛اإليجار عقد لشروط المنشأة تحديد في سابقا

ً  إدراجه تم خيار المستأجر ممارسة عدم  ) ب(   أو ؛اإليجار عقد لشروط المنشأة تحديد في سابقا

ً  المستأجر ٌتلزم أحداث وقوع   ) ج( ً  يدرج لم خيار بممارسة تعاقديا   أو ؛العقد لمدة المنشأة تحديد في سابقا

ً  المستأجر تمنع أحداث وقوع    ) د( ً  أدرج خيار ممارسة من تعاقديا   .اإليجار لمدة المنشأة تحديد في سابقا

  المستأجر

  اإلثبات

  .اإليجار عقد والتزام األصل استخدام حق إثبات اإليجار عقد بداية تاريخ في المستأجر على يجب  22

  القياس

  المبدئي القياس

  األصل استخدام لحق المبدئي القياس

  .بالتكلفة األصل استخدام حق قياس المستأجر على يجب اإليجار عقد بداية تاريخ في  23
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  :من األصل استخدام حق تكلفة تتكون  24

  ؛26 الفقرة في مبين ھو كما اإليجار عقد اللتزام المبدئي القياس مبلغ      ) أ(  

ً  اإليجار عقد بداية تاريخ قبل أو في تمت إيجار عقد مدفوعات أي    ) ب(      مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصا

  المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي    ) ج(  

 إعادة أو األصل فيه يوجد الذي الموقع وإعادة ،محل العقد األصل وإزالة تفكيك في المستأجر يتكدبھا التي التكاليف تقدير    ) د(             
ً  المطلوبة الحالة إلى نفسه األصل . المخزون إلنتاج تكبدھا تم التكاليف تلك تكن لم ما اإليجار عقد وشروط ألحكام وفقا
 خالل محل العقد األصل الستخدام كنتيجة أو اإليجار عقد بداية تاريخ في سواءً  التكاليف تلك التزامات المستأجر يتكبد
  .معينة فترة

ً  يتكبد عندما األصل استخدام حق تكلفة من كجزء) د(24 الفقرة في المبينة التكاليف إثبات المستأجر على يجب  25  تلك التزاما
 لحق كنتيجة معينة فترة خالل المتكبدة التكاليف على "المخزون" 2 رقم الدولي المحاسبة معيار المستأجر ويطبق. التكاليف
 معيار أو المعيار ھذا بتطبيق عنھا المحاسب التكاليف ھذه التزامات إن. الفترة تلك خالل المخزون إلنتاج األصل استخدام
 واألصول المحتملة واإللتزامات المخصصات" 37 رقم الدولي المحاسبة معيار بتطبيق وقياسھا إثباتھا يتم 2 الدولي المحاسبة
  ."المحتملة

  اإليجار عقد اللتزام المبدئي القياس

 حتى المدفوعة غير اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام قياس اإليجار عقد بداية تاريخ في المستأجر على يجب  26
 المعدل ذلك تحديد يمكن كان إذا اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإليجار عقد مدفوعات خصم يجب. تاريخه
  .اإلضافي اإلقتراض معدل المستأجر يستخدم أن فيجب بسھولة المعدل ذلك تحديد اإلمكان في يكن لم إذا. بسھولة

 لحق التالية المدفوعات من اإليجار عقد التزام قياس في المدرجة اإليجار عقد بداية تاريخ في اإليجار عقد مدفوعات تتكون  27
  .اإليجار عقد بداية تاريخ في سدادھا يتم لم التي اإليجار، عقد مدة خالل محل العقد األصل استخدام

ً ) 42ب الفقرة في مبين ھو كما جوھرھا في ثابتة مدفوعات تشمل( ثابتة مدفوعات     ) أ(   مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا
  ؛التحصيل

ً  قياسھا يتم معدل أو مؤشر على تعتمد متغيرة إيجار عقد مدفوعات     ) ب(   عقد بداية تاريخ في معدل أو مؤشر باستخدام مبدئيا
  ؛)28 الفقرة في مبين ھو كما( اإليجار

  ؛المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر بواسطة دفعھا يتوقع مبالغ     ) ج(

 العوامل ضوء في المقيمة( معقولة بصورة الخيار ھذا ممارسة من متأكداً  المستأجر كان إذا شراء خيار ممارسة سعر      ) د(
  ؛)40ب-37ب الفقرات في المبينة

  اإليجار. عقد إنھاء خيار المستأجر ممارسة تعكس اإليجار عقد مدة كانت إذا اإليجار عقد إلنھاء الغرامات مدفوعات    ) ھـ(

 المثالـ، سبيل على ،)ب(27 الفقرة في إليھا مشار ھو كما معدل أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار مدفوعات تتضمن  28
  .السوقية التأجير معدالت في التغيرات لتعكس المتغيرة المدفوعات أو) اليبور مثل( مرجعي فائدة بمعدل المرتبطة المدفوعات

  الالحق القياس

  األصل استخدام لحق الالحق القياس

ً  يطبق لم ما التكلفة نموذج بتطبيق األصل استخدام حق قياس المستأجر على يجب اإليجار عقد بداية تاريخ بعد  29  نماذج من أيا
  .35و 34 الفقرات في المبينة القياس
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  التكلفة نموذج

  :بالتكلفة األصل استخدام حق قياس تكلفة نموذج لتطبيق المستأجر على يجب  30

ً    )     أ(     متراكم؛ القيمة في ھبوط خسائر وأي متراكم استھالك أي ناقصا

  ).ج(36 الفقرة في محدد ھو كما اإليجار عقد اللتزام قياس إعادة بأي ومعدالً )     ب(  

 "والمعدات واآلالت العقارات" 16 رقم الدولي المحاسبة معيار في الواردة االستھالك متطلبات تطبيق المستأجر على يجب  31
  .32 الفقرة في الواردة للمتطلبات خضوعه مع األصل استخدام حق استھالك في

 حق تكلفة كانت إذا أو اإليجار عقد مدة نھاية في المستأجر إلى محل العقد األصل ملكية يحول اإليجار عقد كون حال في  32
 تاريخ من األصل استخدام حق استھالك المستأجر على فيجب شراء، خيار سيمارس المستأجر أن تعكس األصل استخدام
 استخدام حق استھالك المستأجر على يجب ذلك عدا وفيما. محل العقد لألصل اإلنتاجي العمر نھاية وحتى اإليجار عقد بداية

  .أقرب أيھما اإليجار مدة نھاية أو األصل استخدام لحق اإلنتاجي العمر نھاية إلى اإليجار عقد بداية تاريخ من األصل
 
 األصل استخدام حق كان إذا ما لتحديد" األصول قيمة في الھبوط" 36 الدولي المحاسبة معيار تطبيق المستأجر على يجب  33

  .تحديدھا تم ھبوط خسائر أي عن وللمحاسبة قيمته ھبطت قد

  األخرى القياس نماذج

 االستثمارية، عقاراته على" االستثماري العقار" 40 الدولي المحاسبة معيار في العادلة القيمة نموذج يطبق المستأجر كان إذا  34
ً  المستأجر على فيجب  في االستثماري العقار بتعريف تفي التي األصول استخدام حق على العادلة القيمة نموذج تطبيق أيضا
  .40 الدولي المحاسبة معيار

 في التقويم إعادة نموذج المستأجر فيھا يطبق التي والمعدات واآلالت العقارات من بفئة مرتبط األصل استخدام حق كان إذا  35
 المرتبطة األصول استخدام حقوق لجميع التقويم إعادة نموذج تطبيق اختيار للمستأجر فيمكن ،16 الدولي المحاسبة معيار
 .والمعدات واآلالت العقارات من الفئة بتلك

  اإليجار عقد اللتزام الالحق القياس

  :يلي كما اإليجار عقد التزام قياس المستأجر على يجب اإليجار عقد بداية تاريخ بعد  36

  اإليجار؛ التزام على الفائدة لعكس الدفترية القيمة زيادة)    أ(  

   اإليجار؛ مدفوعات لعكس الدفترية القيمة تخفيض)   ب(  

 لعكس أو 46-39 الفقرات في المحددة اإليجار عقد تعديالت أو قياس إعادة أي لتعكس الدفترية القيمة قياس إعادة)   ج(             
  ).42ب الفقرة أنظر( المعدلة جوھرھا في الثابتة اإليجار عقد مدفوعات

 ثابت دوري فائدة معدل ينتج الذي المبلغ تكون أن يجب اإليجار عقد مدة خالل فترة كل في اإليجار عقد التزام على الفائدة  37
 الخصم معدل أو 26 الفقرة في المبين الخصم معدل ھو الدوري الفائدة معدل. اإليجار عقد التزام من المتبقي الرصيد على

  ).ج(45 الفقرة أو 43 الفقرة أو 41 الفقرة في مبين ھو كما ينطبق كان إذا المعدل

 التكاليف تكن لم ما اآلتية، التكاليف من كال الخسارة أو الربح في اإلثبات اإليجار عقد بداية تاريخ بعد المستأجر على يجب  38
  :عليھا منطبقة أخرى معايير بتطبيق آخر ألصل الدفترية القيمة في إدراجھا تم

  اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة)    أ(

 الظرف أو الحدث فيھا وقع التي الفترة في اإليجار عقد التزام قياس في المدرجة غير المتغيرة اإليجار مدفوعات)   ب(
  .المدفوعات تلك إلى أدى الذي

  



 16 المالي للتقرير الدولي المعيار

 

  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  © 6  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  

  

  اإليجار عقد التزام تقويم إعادة

 تغيرات لعكس اإليجار عقد التزام قياس إلعادة 43-40 الفقرات تطبيق المستأجر على يجب اإليجار عقد بداية تاريخ بعد  39
 إال. األصل استخدام لحق كتعديل اإليجار عقد إلتزام قياس إعادة مبلغ إثبات المستأجر على يجب. اإليجار عقد مدفوعات

ً  ھناك وكان الصفر إلى تخفيضھا تم األصل استخدام لحق الدفترية القيمة كانت إذا أنه ً  تخفيضا  عقد التزام قياس في إضافيا
 . الخسارة أو الربح في القياس إعادة من متبقية مبالغ أي إثبات المستأجر على فيجب اإليجار،

  :إذا معدلة، خصم نسبة باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات بخصم اإليجار عقد التزام قياس إعادة المستأجر على يجب  40

 اإليجار مدفوعات تحديد المستأجر على يحب. 21-20 الفقرات في مبين ھو كما اإليجار عقد مدة في تغير ھناك كان)      أ(
  أو المعدلة؛ اإليجار عقد مدة أساس على المعدلة

 الفقرات في المبينة والظروف األحداث ضوء في تقويمه وتم محل العقد األصل شراء خيار تقويم في تغير ھناك كان)   ب(
 المبالغ في التغير لتعكس المعدلة اإليجار عقد مدفوعات تحديد المستأجر على يجب. الشراء خيار سياق في 20-21

  . الشراء خيار بموجب الدفع المستحقة

 عقد في المضمن الفائدة معدل ھو يكون بحيث المعدل الخصم معدل تحديد 40 الفقرة تطبيق عند المستأجر على يجب  41
 تاريخ في للمستأجر اإلضافي اإلقتراض معدل أو بسھولة، المعدل ھذا تحديد أمكن إذا اإليجار مدة من المتبقية للفترة اإليجار
  .بسھولة تحديده يمكن ال اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل كان إذا التقويم، إعادة

  :إذا المعدلة اإليجار مدفوعات بخصم اإليجار عقد التزام قياس إعادة المستأجر على يجب  42

 المستأجر على يجب. المتبقية القيمة ضمان بموجب الدفع مستحقة تكون أن يتوقع التي المبالغ في تغير ھناك كان)    أ(
 القيمة ضمان بموجب الدفع مستحقة تكون أن يتوقع التي المبالغ في التغير لعكس المعدلة اإليجار مدفوعات تحديد
  أو ؛المتبقية

 المدفوعات، تلك لتحديد مستخدم معدل أو مؤشر في تغير من ناتج المستقبلية اإليجار عقد دفعات في تغير ھناك كان)     ب( 
 على يجب. التأجير لسوق مراجعة بعد السوقية التأجير معدالت في التغيرات لعكس تغيراً  المثال سبيل على وتشمل

 في تغير ھناك يكون عندما فقط تلك المعدلة اإليجار مدفوعات لعكس اإليجار عقد التزامات قياس إعادة المستأجر
 مدفوعات تحديد المستأجر على يجب). اإليجار عقود مدفوعات على التسويات إجراء عند أي( النقدية التدفقات

  .المعدلة التعاقدية المدفوعات أساس على اإليجار عقد مدة من للمتبقي المعدلة اإليجار عقد

 ينتج اإليجار مدفوعات في التغير كان إذا إال تغيير، دون الخصم معدل استخدام ،42 الفقرة تطبيق عند المستأجر على يجب  43
 التغيرات يعكس الذي المعدل الخصم معدل استخدام المستأجر على يجب الحالة ھذه في. المتغيرة الفائدة معدالت في تغير من
  .الفائدة معدالت في

  اإليجار عقد تعديالت

  :من كل كان إذا منفصل، إيجار كعقد إيجار، عقد تعديالت عن المحاسبة المستأجر على يجب  44

   ؛محل العقد األصول من أكثر أو واحد اسخدام في حق بإضافة اإليجار عقد نطاق يزيد التعديل)      أ(  

 األسعار على مالئمة تسويات وأي النطاق في للزيادة المستقلة األسعار مع يتناسب بمبلغ يزيد اإليجار عقد عوض)    ب(            
  .المعين العقد ظروف لعكس  المستقلة

  
 تعديل سريان تاريخ في المستأجر على يجب فإنه منفصل، كإيجار عنه المحاسبة يتم لم الذي اإليجار عقد لتعديل بالنسبة  45

  :اإليجار عقد

  ؛16-13 الفقرات بتطبيق المعدل العقد في العوض تخصيص)    أ(  

     .19-18 الفقرات بتطبيق المعدل اإليجار عقد إيجار مدة تحديد)   ب(  
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 تحديد يتم. معدل خصم معدل باستخدام وذلك المعدلة اإليجار عقد مدفوعات بخصم اإليجار عقد التزام قياس إعادة)   ج(            
 يمكن كان إذا اإليجار، عقد مدة من للمتبقي اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل باعتباره المعدل الخصم معدل
 يمكن ال اإليجار في المضمن الفائدة معدل كان إذا للمستأجر اإلضافي اإلقتراض معدل أو بسھولة، المعدل ذلك تحديد
  .بسھولة تحديد

 التزام قياس إعادة عن المحاسبة المستأجر على يجب منفصل، إيجار كعقد عنه المحاسبة يتم لم الذي اإليجار عقد لتعديل  46
  :خالل من اإليجار عقد

 التي اإليجار عقد لتعديالت اإليجار لعقد الكلي أو الجزئي اإلنھاء لعكس األصل استخدام لحق الدفترية القيمة تخفيض)    أ(
 باإلنھاء متعلقة خسائر أو مكاسب ألي الخسارة أو الربح في اإلثبات المستأجر على يجب. اإليجار عقد نطاق تخفض
  .اإليجار لعقد الكلي أو الجزئي

  .األخرى اإليجار عقد تعديالت لكافة األصل استخدام لحق مقابلة تعديالت إجراء)   ب(
  

  العرض
 :يلي لما اإليضاحات في اإلفصاح أو المالي المركز قائمة في العرض إما المستأجر على يجب 47

 

 بشكل األصول استخدام حق بعرض المستأجر يقم لم إذا. األخرى األصول عن منفصل بشكل األصول استخدام حق  Ăأ(
 :المستأجر على فيجب المالي، المركز قائمة في منفصل

 

 فيما فيه له المقابلة محل العقد األصول عرض يجب كان الذي البند نفس ضمن األصول استخدام حق إدراج )1( 
 مملوكة؛ كانت لو

 .تلك األصول استخدام حق تتضمن التي المالي المركز قائمة في البنود عن اإلفصاح )2( 
 

 بشكل اإليجار عقد التزامات بعرض المستأجر يقم لم إذا. األخرى االلتزامات عن منفصلة اإليجار عقد التزامات  Ăب(
 تلك تتضمن التي المالي المركز قائمة في البنود عن اإلفصاح المستأجر على فيجب المالي، المركز قائمة في منفصل

 .االلتزامات
 

 عرضھا يجب والتي االستثماري، العقار بتعريف تفي التي األصول استخدام حق على) أ(47 الفقرة في المتطلبات تنطبق ال  48
ً  عقاراً  باعتبارھا المالي المركز قائمة في  .استثماريا

 اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في اإليجار عقد التزام على الفائدة مصروف عرض المستأجر على يجب  49
 تكاليف من عنصر ھو اإليجار عقد على الفائدة مصروف إن. األصل استخدام حق استھالك مصروف عن مستقل بشكل
ً  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في منفصل بشكل عرضھا يتطلب التي التمويل  معيار من) ب(82 للفقرة وفقا
  ."المالية القوائم عرض) "1( رقم الدولي المحاسبة

  :النقدية التدفقات قائمة في يلي ما تصنيف المستأجر على يجب  50

  التمويلية؛ األنشطة ضمن اإليجار عقد التزام من األصلي بالمبلغ المتعلق للجزء النقدية المدفوعات  )   أ(            

 المحاسبة معيار في الواردة المتطلبات بتطبيق اإليجار عقد التزام على بالفائدة المتعلق للجزء النقدية المدفوعات  ) ب(            
   المدفوعة؛ للفائدة" النقدية التدفقات قائمة) "7( الدولي

 اإليجار عقد ومدفوعات القيمة المنخفضة األصول إيجار عقد ومدفوعات األجل قصيرة اإليجار عقد مدفوعات  ) ج(            
  .التشغيلية األنشطة ضمن اإليجار عقد التزام قياس في المدرجة غير المتغيرة
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  اإلفصاح

 المقدمة المعلومات مع ستوفر والتي اإليضاحات في المعلومات عن باإلفصاح المستأجرين قيام ھو اإلفصاحات من الھدف  51
ً  النقدية التدفقات وقائمة الخسارة أو الربح وقائمة المالي المركز قائمة في  أثر لتقويم المالية القوائم لمستخدمي أساسا
 تحقيق كيفية متطلبات 60-52 الفقرات تحدد. للمستأجر النقدية والتدفقات المالي واألداء المالي المركز على اإليجار عقد
    .  األھداف ھذه

 قسم أو واحد إيضاح في المستأجر ھو فيھا يكون التي اإليجارية عقوده حول المعلومات عن اإلفصاح المستأجر على يجب  52
 القوائم في آخر مكان في بالفعل عرضھا تم التي المعلومات تكرار المستأجر يحتاج ال ذلك ومع. المالية قوائمه في منفصل
 المنفصل القسم أو الواحد اإليضاح في لھا المرجعية اإلشارات خالل من تضمينھا تم المعلومات تكون أن شريطة المالية،
  .اإليجار عقود عن

  :التقرير لفترة التالية المبالغ عن اإلفصاح المستأجر على يجب  53

  .محل العقد األصل فئة حسب األصول استخدام لحق االستھالك مصروف   )     أ(  

  .اإليجار عقد التزامات على الفائدة مصروف   )   ب(  

 ھذا يشمل أن يتطلب ال. 6 الفقرة بتطبيق عنھا المحاسبة يتم التي األجل قصيرة اإليجار بعقود المتعلق المصروف   )   ج(             
  .أقل أو واحد شھر فيھا اإليجار مدة التي اإليجار بعقود المتعلق المصروف

 أن يتطلب ال. 6 الفقرة بتطبيق عنھا المحاسبة يتم التي القيمة منخفضة األصول إيجار بعقود المتعلق المصروف    )   د(             
 في المدرجة القيمة منخفضة لألصول األجل قصيرة اإليجار بعقود المتعلق المصروف المصروف ھذا يشمل
  ).ج(53 الفقرة

  .اإليجار عقود التزامات قياس في المدرجة غير المتغيرة اإليجار عقود بمدفوعات المتعلق المصروف   )   ھـ(  

  .األصول استخدام لحق الباطن من اإليجار من الدخل    )   و(  

  .اإليجار لعقد الخارج النقدي التدفق إجمالي    )   ز(  

  .األصول استخدام حق على اإلضافات    )   ح(  

  .اإليجار وإعادة بيع معامالت من الناتجة الخسائر أو المكاسب    )   ط(  

  .محل العقد األصل فئة حسب التقرير فترة نھاية في األصول استخدام لحق الدفترية القيمة    )   ي(  

ً  ھناك يكن لم ما جدول شكل في 53 الفقرة في المحددة اإلفصاحات تقديم المستأجر على يجب  54  أن يجب. مناسبة أكثر تنسيقا
  .التقرير فترة خالل آخر ألصل الدفترية القيمة في بإدراجھا المستأجر قام التي التكلفة عنھا المفصح المبالغ تشمل

ً  عنھا المحاسبة تم التي األجل قصيرة اإليجار لعقود اإليجار عقود تعھدات مبلغ عن اإلفصاح المستأجر على يجب  55  تطبيقا
 اإليجار عقود محفظة عن تختلف التقرير فترة نھاية في بھا تعھد التي األجل قصيرة اإليجارات محفظة كانت إذا 6 للفقرة
ً  عنھا المفصح األجل قصيرة اإليجار عقود مصروف بھا يتعلق التي األجل قصيرة   ).ج( 53 للفقرة تطبيقا

 
 في الواردة اإلفصاح متطلبات تطبيق المستأجر على فيجب االستثماري، العقار تعريف األصول استخدام حق استوفى إذا  56

 أو) و( أو) أ(53 الفقرة في الواردة اإلفصاحات تقديم المستأجر من يتطلب ال الحالة، ھذه في. 40 الدولي المحاسبة معيار
 .األصول ھذه استخدام لحق) ي( أو) ح(

ً  تقويمھا معاد بمبالغ األصول استخدام حق بقياس المستأجر قيام حال في  57  على فيجب ،16 الدولي المحاسبة لمعيار تطبيقا
ً  المطلوبة المعلومات عن اإلفصاح المستأجر   .األصول ھذه استخدام لحق 16 رقم الدولي المحاسبة معيار من 77 للفقرة وفقا

ً  اإليجار عقود التزامات استحقاق تحليل عن اإلفصاح المستأجر على يجب  58  الدولي المعيار من 11ب والفقرة 39 للفقرة تطبيقا
  .األخرى المالية اإللتزامات استحقاق تحليل عن منفصل بشكل "اإلفصاحات -المالية األدوات" 7 المالي للتقرير
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 حول إضافية وعيةون كمية معلومات عن اإلفصاح المستأجر على يجب ،58-53 الفقرات في المطلوبة لإلفصاحات إضافة  59
 ھذه تضمنت قد). 48ب الفقرة في مبين ھو كما( 51 الفقرة في الوارد اإلفصاح بھدف لإليفاء الالزمة اإليجارية أنشطته

  :لتقويم المالية القوائم مستخدمي تساعد معلومات الحصر سبيل على ليس ولكن اإلضافية المعلومات

  بالمستأجر، الخاصة اإليجار عقود أنشطة طبيعة   ) أ(  

 عقد التزامات قياس في عكسھا يتم لم التي المستأجر لھا يتعرض أن يحتمل التي المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات  ) ب(            
  :من الناتج التعرض وتتضمن. اإليجار

  ).49ب الفقرة في مبين ھو كما( المتغيرة اإليجار مدفوعات) 1(  

  ).50ب الفقرة في مبين ھو كما( واإلنھاء التمديد خيارات) 2(  

  ).51ب الفقرة في مبين ھو كما( المتبقية القيمة ضمانات) 3(  

  .المستأجر بھا تعھد والتي بعد تبدأ لم التي اإليجار عقود) 4(  

   المستأجر، يفرضھا التي والتعھدات القيود    )ج(

  ).52ب الفقرة في مبين ھو كما( االستئجار وإعادة البيع معامالت    ) د(  

ً  القيمة منخفضة األصول إيجار عقد أو األجل قصيرة اإليجارات عن بالمحاسبة يقوم الذي المستأجر على يجب  60  لفقرة تطبيقا
  . الحقيقة ھذه عن يفصح أن 6

  
 

  المؤجر

  )58ب-53 ب الفقرات( اإليجار عقود تصنيف  

  .تمويلي إيجار عقد أنه أو تشغيلي إيجار عقد أنه على إما إيجاراته عقود من عقد كل تصنيف المؤجر على يجب  61

 العائدة والمنافع المخاطر كافة يقارب ما جوھرية بصورة يحول كان إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد يصنف  62
 يقارب ما جوھرية بصورة يحول ال كان إذا تشغيلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف يتم. محل العقد األصل لملكية
  .محل العقد األصل لملكية العائدة والمنافع المخاطر كافة

 أمثلة ومن. العقد شكل على وليس المعاملة جوھر على تشغيلي إيجار عقد أو تمويلي إيجاير عقد اإليجار اعتبار يعتمد  63
  :يلي ما تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف إلى مجتمعة أو بمفردھا عادة تؤدي التي الحاالت

  ؛اإليجار عقد مدة نھاية في للمستأجر محل العقد األصل ملكية اإليجار عقد يحول   )    أ(

 في العادلة القيمة عن كافية بدرجة أقل يكون أن المتوقع من بسعر محل العقد األصل لشراء الخيار للمستأجر كان )   ب(
 أن اإليجار عقد نشأة تاريخ في ، معقول بشكل مؤكداً  يجعله وبما للممارس قابالً  الخيار فيه يصبح الذي التاريخ
   ممارسته؛ سيتم الخيار

  الملكية؛ تحويل يتم لم ولم حتى محل العقد لألصل اإلنتاجي العمر من األكبر للجزء ھي اإليجار مدة )    ج(

 لألصل العادلة القيمة جميع يقارب ما األقل على اإليجار عقد لمدفوعات الحالية القيمة تبلغ اإليجار، عقد نشأة عند  )    د(
   ؛محل العقد

 تعديالت بدون استخدامھا يستطيع من ھو فقط المستأجر أن حد إلى متخصصة طبيعة ذات محل العقد األصول تعد  )   ھـ(
  .ھامة

ً  تؤدي أن يمكن التي الحاالت على المؤشرات من  64  إيجار عقد أنه على إيجار عقد تصنيف إلى مجتمعة أو بمفردھا أيضا
  :يلي ما تمويلي

  باإللغاء؛ المرتبطة المؤجر خسائر يتحمل المستأجر فإن اإليجار، عقد إلغاء يستطيع المستأجر كان إذا)     أ(  
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 في المثال سبيل على( يةالمتبق للقيمة العادلة القيمة في التقلبات من الناتجة الخسائر أو المكاسب للمستأجر ُتستَحق)   ب(            
  ؛)اإليجار عقد نھاية في البيع متحصالت لمعظم مساوي اإليجار من خصم شكل

  . السوق في اإليجار عن بكثير يقل بإيجار ثانية لمدة اإليجار عقد في االستمرار على القدرة للمستأجر أن)   ج(  
 

ً  64-63 الفقرات في الواردة والمؤشرات األمثلة ٌتعد ال  65  يحول ال اإليجار عقد أن أخرى سمات من إتضح فإذا. قطعية دائما
. تشغيلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف يتم فإنه للملكية، العائدة والمنافع المخاطر كافة يقارب ما جوھرية بصورة
 تساوي متغيرة دفعة مقابل اإليجار عقد نھاية في تنتقل األصل ملكية كانت إذا الحال ھو ھذا يكون قد المثال، سبيل على
 يقارب ما جوھرية بصورة المؤجر يحول لم عنھا نتيجة متغيرة، إيجار مدفوعات ھناك كانت إذا أو حينذاك، العادلة قيمته
  .  والمنافع المخاطر كافة

. اإليجار عقد في تعديل ھناك كان إذا فقط التصنيف تقويم إعادة ويتم اإليجار عقد نشأة تاريخ في اإليجار تصنيف إجراء يتم  66
 أو ،)محل العقد لألصل المتبقية القيمة أو اإلنتاجي العمر تقديرات في التغيرات المثال سبيل على( التقديرات في التغيرات
ً  تنشئ ال ،)السداد في المستأجر تعثر مثال( الظروف في التغيرات   .المحاسبية لألغراض اإليجار لعقد جديداً  تصنيفا

  
  التمويلي اإليجار

   والقياس اإلثبات

 المركز قائمة في تمويلي إيجار عقد بموجب بھا المحتفظ األصول إثبات اإليجار عقد بداية تاريخ في المؤجر على يجب  67
  .اإليجار عقد في االستثمار لصافي مساوي بمبلغ التحصيل مستحقة مبالغ أنھا على وعرضھا المالي

  األولي القياس

عقد  حالة في. اإليجار عقود في االستثمار صافي لقياس اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل استخدام المؤجر على يجب  68
 استخدام الوسيط للمؤجر فيمكن بسھولة،اإليجار من الباطن، إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده 

بعقد اإليجار من الباطن)  تكاليف أولية مباشرة مرتبطة بأي تعديله بعد( الرئيسي اإليجار عقد في المستخدم الخصم معدل
  لقياس صافي االستثمار في اإليجار من الباطن.

 القياس فيالمؤجرون،  التجاربخالف تلك التكاليف المتكبدة بواسطة الٌصّناع أو  المباشرة، األولية التكاليف تضمين يتم  69
تعريف معدل الفائدة  ويتمعلى مدى فترة عقد اإليجار.  المثبت الدخلفي عقد اإليجار وخفض مبلغ  االستثمار لصافي األولي

َ  المباشرة األولية التكاليفإلى إدراج  تودي بطريقةالضمني في عقد اإليجار   اإليجار عقد في االستثمار صافي في تلقائيا
  .حده على منھما كل إلضافة حاجة ھناك وليس

  اإليجار عقد في االستثمار صافي في المدرجة اإليجار لدفعات المبدئي القياس

 التالية الدفعات من اإليجار عقد في االستثمار صافي قياس في المدرجة اإليجار دفعات تتكون اإليجار عقد بداية تاريخ في  70
  :اإليجار عقد بداية تاريخ في تستلم لم التي اإليجار عقد مدة خالل محل العقد األصل استخدام لحق

ً ) 42ب الفقرة في مبين ھو كما جوھرھا في ثابتة دفعات(تشمل  الثابتة الدفعات    (أ)                مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا
  ،الدفع

َ باستخدام مؤشر أو معدل كما في في  دفعات   (ب)        اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسھا مبدئيا
  اإليجار، عقد بداية تاريخ

طرف ثالث ليس له  أو بالمستأجر عالقة ذيضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف  أي    (ج)              
  الضمان، بموجب بااللتزاماتعالقة بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء 

 باألخذتقويمه  يتم( الخيار ھذا ممارسةمن  معقولةة بصور اً خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد ممارسة سعر      (د)             
  )، 37الفقرة ب في المبينة العوامل الحسبانفي 

  خيار إنھاء عقد اإليجار.  المستأجر ممارسةعقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس  إنھاء غرامات دفعات    ) ھـ(     
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   أوالتجار الٌصّناع المؤجرون
  :التمويلية إيجاراته من لكل التالي إثبات التاجراإليجار، يجب على الصانع أو  عقد بدايةتاريخ  في  71

الحالية لدفعات اإليجار المستحقة للمؤجر  القيمة أقل، كان إذا أو، ،محل العقد لألصل العادلة القيمة باعتبارھا اإليرادات(أ)                
  السوقي، الفائدة معدل باستخدام مخصومة

 للقيمة المتبقية ناقصاً القيمة الحالية محل العقدلألصل  ،إذا كانت مختلفة الدفترية، القيمة أو التكلفة باعتبارھاالبيع  تكلفة(ب)              
  ،المضمونة غير

ً لسياسة مبيعاتھا المباشرة التي  الفرقأو اعتبارھا  باعتباره( البيع خسارة أو ربح(ج)                بين اإليرادات وتكلفة البيع) وفقا
 على البيع خسارة أو ربح إثبات التاجر. يجب على المؤجر الصانع أو 15يطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ھو كما محل العقد األصل يحول المؤجر كان إذا عما النظر بغض اإليجار عقدالتمويلي في تاريخ بداية  اإليجارعقد 
  .15 المالي للتقرير الدولي المعيار في مبين

72   ً . ينتج من عقد اإليجار التمويلي األصل الستئجارأو  لشراء إما االختيار للعمالء اوالتجار الصناع المؤجرونما يقدم  غالبا
محل الناتجة من المبيعات المباشرة لألصل أو الخسارة  للربح معادلأو خسارة  ربح التاجرلألصل بواسطة المؤجر الصانع أو 

  .عليه منطبقةأي حوافز أو خصومات تجارية  يعكس وبمابأسعار البيع العادية  العقد

للفائدة بشكل مصطنع بھدف جذب العمالء.  منخفضة معدالت بفرضبعض األحيان  في التجارأو  الصناع المؤجرون يقوم  73
 عقدالمعامالت في تاريخ بداية  من الدخل مجموع من األكبرينتج من استخدام مثل ھذه المعدالت إثبات المؤجر الجزء 

ذلك  على البيع ربح قصر التاجرعلى المؤجر الصانع أو  فيجبفائدة منخفضة بشكل مصطنع،  معدالت فرض تم اإليجارإذا
  . السوقي الفائدة معدلاحتساب  تمفي حال  طبقسيالذي 

 عقدالتكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالحصول على عقد إيجار تمويلي في تاريخ بداية  إثبات التاجرعلى المؤجر الصانع أو  يجب  74
. يتم استبعاد التاجرللمؤجر الصانع أو  البيع ربح باكتساببسبب أنھا تتعلق بصورة رئيسية  مصروفأنھا  علىاإليجار 

 األولية التكاليف تعريف من تمويلي إيجار عقد على بالحصول يتعلق فيما التاجرالتكاليف المتكبدة بواسطة المؤجر الصانع أو 
  .اإليجار عقود في االستثمار صافي من مستبعدة فھي وبالتالي المباشرة

  الالحق القياس

 استثمار لصافي ثابت دوري عائد معدل يعكس نمط أساس على اإليجار، فترة مدى على التمويل دخلعلى المؤجر إثبات  يجب  75
  .اإليجار عقود في المؤجر

ومنطقي. يجب على المؤجر تطبيق  منتظم أساس على اإليجار فترة مدى على التمويل إيرادات تخصيصالمؤجر إلى  يھدف  76
 غير التمويل ودخل األصلي المبلغ من كللتخفيض  اإليجار عقود في االستثمار إجماليدفعات اإليجار المتعلقة بالفترة مقابل 

  .المحقق

على صافي  9في المعيار الدولي للتقرير المالي  الواردةفي القيمة  والھبوطعلى المؤجر تطبيق متطلبات االستبعاد  يجب  77
 إجمالي احتساب في المستخدمةة على المؤجر مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدر ويجباالستثمار في عقود اإليجار. 

على  فيجباالستثمار في عقود اإليجار بصورة منتظمة. إذا كان ھناك تخفيض في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة 
 تخفيض يخص المبالغ المستحقة. ألي الفوري واإلثبات اإليجار عقد فترة مدى على الدخل تخصيصالمؤجر تعديل 

في مجموعة  إدراجه(أو  للبيع به متحفظ كأصل تمويلي إيجار بموجب المؤجرالذي يقوم بتصنيف األصل  المؤجرعلى  يجب  78
 والعمليات للبيع بھا المحتفظ المتداولة غير األصول" 5استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبيع) تطبيقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  وفقاً لذلك المعيار. األصل ھذاعن  بالمحاسبة يقوم أن" المستمرة غير
  
 

  
  اإليجار عقد تعديالت

  :إذا منفصل إيجارأنه عقد  علىعلى المؤجر المحاسبة عن تعديالت عقد إيجار تمويلي  يجب  79

  أكثر؛ أو واحد محدد أصل استخدام حق بإضافة اإليجار عقد نطاق من يزيد التعديل كان(أ)              

 المستقل للسعر مناسبةللزيادة في النطاق وأي تعديالت  المستقل السعر مع متناسباإليجار بمبلغ  عقد عوض يزيد وكان(ب)             
  .المعين العقد ظروف لعكس
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كما  التعديل نع المحاسبة المؤجر على يجب منفصل، إيجار كعقد عنه المحاسبة يتم لم تمويلي إيجار عقد لتعديل بالنسبة  80
  يلي:

 على فيجب النشأة،تاريخ  في مطبقةالتعديالت  كانتلو  فيماتصنيفه كعقد إيجار تشغيلي  سيتمكان عقد اإليجار  إذا(أ)              
  :المؤجر

  التعديل؛ تاريخ من اعتباراً عن تعديالت عقد اإليجار كعقد إيجار جديد  المحاسبة)   1(  

 تاريخ قبل مباشرة اإليجار عقد في االستثمارصافي  باعتبارھا دمحل العقالقيمة الدفترية لألصل  قياس)   2(                    
  .اإليجار عقد تعديل سريان

  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات تطبيق المؤجر على يجب ذلك، عدا وفيما(ب)      

  التشغيلية اإليجار عقود

  والقياس اإلثبات

 أي أو الثابت القسط بطريقة إماأنھا دخل  علىعلى المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجارات التشغيلية  يجب  81
تتناقص فيه  الذي للنمط تمثيالً  أكثر األساس ذلك كان إذا آخر منتظم أساس تطبيقالمؤجر  على يجبآخر.  منتظم أساس

  الفوائد من استخدام األصل.

  .مصروف أنھا على اإليجار إيرادات الكتساب المتكبدة والتكاليفاالستھالك  إثبات المؤجر على يجب  82

 لألصل الدفترية القيمة إلى تشغيلي إيجار عقد على الحصول في المتكبدة األولية المباشرة التكاليف إضافة المؤجر على يجب  83
  .اإليجار عقد إيرادات في المستخدم األساس بنفس اإليجار فترة مدة علىأنه مصروف  علىتلك التكاليف  وإثبات محل العقد

سياسة االستھالك  مع متسقةيجب أن تكون  تشغيلي إيجار بعقد المؤجرةالقابلة لالستھالك  محل العقداستھالك األصول  سياسة  84
ً  االستھالك احتسابالعادية للمؤجر لألصول المماثلة. يجب على المؤجر   المحاسبة ومعيار 16 دوليال المحاسبة لمعيار وفقا

  .38 الدولي

 قد اتشغيلي إيجاراً  المؤجر محل العقدلتحديد ما إذا كان األصل  36على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  يجب  85
  .تحديدھا يتم ھبوطوالمحاسبة عن أي خسائر  قيمته ھبطت

  .بيع عملية يعادل ال ألنه تشغيلي إيجار عقد إبرام عند للبيع ربحأي  بإثبات التاجريقوم المؤجر الصانع أو  ال  86

  اإليجار عقد تعديالت

تاريخ التعديل مع األخذ في  من اعتباراً جديد  إيجارأنه عقد  علىعلى المؤجر المحاسبة عن تعديل عقد إيجار تشغيلي  يجب  87
  .الجديد اإليجار لعقد اإليجار دفعات من كجزء األصلي اإليجار بعقد تتعلق مستحقة أو مقدمة إيجار عقد مدفوعات أي الحسبان

  
  العرض

ً  المالي مركزه قائمة في التشغيلي اإليجار عقد بموجب محل العقد األصول عرض المؤجر على يجب  88 محل  األصل لطبيعة وفقا
  .العقد

  اإلفصاح

مع المعلومات المعروضة في  ستوفر التي اإليضاحات في المعلومات عن باإلفصاح المؤجرين قيام ھو اإلفصاح من الھدف  89
عقود  أثر لتقويمالقوائم المالية أساساً  لمستخدميوقائمة التدفقات النقدية  الخسارة أو الربحقائمة المركز المالي وقائمة 

ق المتطلبات عن كيفية تحقي 97-90المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمؤجر. تحدد الفقرات  المركزاإليجار على 
  ھذا الھدف.

  

  :التقرير لفترة التالية المبالغ عن اإلفصاح المؤجر على يجب  90
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  :التمويلي لإليجار بالنسبة(أ)      

  البيع؛ خسارة أو ربح) 1(  

   ؛صافي االستثمار في عقود اإليجار على التمويل دخل) 2(  

  بمدفوعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس صافي االستثمار في عقود اإليجار. المتعلق الدخل) 3(  

بمدفوعات عقود اإليجار  المتعلق الدخلعن  منفصل بشكل اإلفصاح مع التأجير، دخل: التشغيلي اإليجار لعقود بالنسبة   (ب)          
  المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل.

  .مناسبةفي شكل جدول ما لم يكن ھناك تنسيق آخر أكثر  90على المؤجر تقديم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  يجب  91

تكون ضرورية لإليفاء بالھدف من  اإليجارية أنشطته عنعلى المؤجر اإلفصاح عن معلومات كمية ونوعية إضافية  يجب  92
ضافية ولكن ليس على سبيل الحصر المعلومات التي تساعد . تتضمن ھذه المعلومات اإل89اإلفصاح الوارد في الفقرة 

  :لتقويممستخدمي القوائم المالية 

   بالمؤجر، الخاصة اإليجار عقود أنشطة طبيعة (أ)             

 على يجب الخصوص، وجه على. محل العقد األصول في بھا يحتفظ حقوق بأي المرتبطة للمخاطر المؤجر إدارة كيفية(ب)            
 وسيلة أي ذلك في بما محل العقد األصول في بھا يحتفظ التي للحقوق المخاطر إدارة استراتيجية عن اإلفصاح المؤجر
 ضمانات أو الشراء إعادة إتفاقيات المثال، سبيل على الوسائل ھذه تشمل أن يمكن. المخاطر ھذه المؤجر خاللھا من يقلل
  .له ٌحدد ما يتجاوز الستخدام المتغيرة اإليجار دفعات أو المتبقية القيمة

  
  التمويلية اإليجارات عقود

 اإليجارات عقود في االستثمار لصافي الدفترية القيمة في الھامة للتغيرات ونوعية كمية تفسيرات تقديم المؤجر على يجب  93
  .التمويلية

 المخصومة غير اإليجار عقود دفعات تبين التحصيل المستحقة اإليجار دفعات استحقاق تحليل عن اإلفصاح المؤجر على يجب  94
 يجب. المتبقية للسنوات المبالغ وإجمالي األولى الخمس السنوات من سنة لكل أدنى وبحد سنوية بصورة استالمھا سيتم التي
 المطابقة تحدد أن يجب. اإليجار عقود في االستثمار صافي مع المخصومة غير اإليجار عقود دفعات مطابقة المؤجر على
  .مخصومة مضمونة غير متبقية قيمة وأي التحصيل المستحقة اإليجار عقود بدفعات المتعلق المحقق غير التمويل دخل

  التشغيلية اإليجارات عقود

 اإلفصاح متطلبات تطبيق المؤجر على يجب تشغيلي، إيجار عقد بموجب المؤجرة والمعدات واآلالت العقارات لبنود بالنسبة  95
 16 الدولي المحاسبة معيار في اإلفصاح متطلبات تطبيق عند المؤجر على يجب. 16 الدولي المحاسبة معيار في الواردة
 مؤجرة ليست وأصول تشغيلي إيجار عقود بموجب مؤجرة أصول إلى والمعدات واآلالت العقارات فئات من فئة كل فصل

ً  المطلوبة اإلفصاحات تقديم المؤجر على يجب وبالتالي. تشغيلي إيجار عقود بموجب  لألصول 16 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 يستخدمھا والتي بھا المحتفظ المملوكة األصول عن منفصل بشكل) محل العقد األصل فئة حسب( تشغيلي إيجار عقد بموجب
  .المؤجر

 ومعيار ،38 الدولي المحاسبة ومعيار ،36 الدولي المحاسبة معيار في الواردة اإلفصاح متطلبات تطبيق المؤجر على يجب  96
  .التشغيلي اإليجار عقود بموجب المؤجرة لألصول 41 الدولي المحاسبة ومعيار ،40 الدولي المحاسبة

 استالمھا سيتم التي المخصومة غير اإليجار دفعات تبين اإليجار عقود دفعات استحقاق تحليل عن اإلفصاح المؤجر على يجب  97
  . المتبقية للسنوات المبالغ وإجمالي األولى الخمس السنوات من سنة لكل أدنى وبحد سنوية بصورة

  

اإلستئجار وإعادة البيع معامالت  

 أخرى مرة األصل ھذا استئجار وأعادت) المشتري المؤجر( أخرى لمنشأة أصل بتحويل) البائع المستأجر( المنشأة قامت إذا  98
 اإليجار وعقد التحويل عقد عن المحاسبة المؤجر المشتريو المستأجر البائع من كل على فيجب المشتري، المؤجر من

  .103-99 الفقرات بتطبيق
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  بيع عملية ھي األصول تحويل عملية كانت إذا ما تقويم

 إذا ما لتحديد 15 المالي للتقرير الدولي المعيار في اإللتزام أداء استيفاء يتم متى لتحديد المتطلبات تطبيق المنشأة على يجب  99
  .األصول لھذه بيع كعملية عنه المحاسبة يتم أصل تحويل كان

  

  بيع عملية ھو األصل تحويل  

 للمحاسبة 15 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة المتطلبات البائع المستأجر بواسطة األصل تحويل عملية استوفت إذا  100
  :لألصل بيع كعملية عنھا

من القيمة الدفترية السابقة  بالجزءعلى المستأجر البائع قياس حق استخدام األصل الناتج من إعادة االستئجار  يجب  )أ(
 فقط يثبت أن المستأجر البائع. وعليه، يجب على المستأجر البائعلألصل المتعلق بحق االستخدام المحتفظ به بواسطة 

 .المشتري للمؤجر المحولة بالحقوق متعلقة خسارة أو مكسبمبلغ أي 
 

اإليجار  عقدعن  والمحاسبة عليه، المنطبقةالمحاسبة عن شراء األصل بتطبيق المعايير  المشتري المؤجرعلى  يجب  )ب(
  .المعيار ھذا في المؤجر محاسبة متطلبات بتطبيق

ً  ليست اإليجار عقد مدفوعات كانت إذا أو لألصل، العادلة القيمة تساوي ال أصل بيع لعوض العادلة القيمة كانت إذا  101  وفقا
  :العادلة بالقيمة البيع متحصالت لقياس التالية التعديالت إجراء المنشأة على فيجب السوق ألسعار

  .اإليجار عقد مدفوعات من مقدمة دفعة بمثابة أقل سوق شروط أي عن المحاسبة يجب)     أ(  

  .البائع للمستأجر المشتري المؤجر بواسطة مقدم إضافي تمويل بمثابة أعلى سوق شروط أي عن المحاسبة يجب)   ب(  

  :يلي لـما بسھولة تحديده يمكن ما أساس على 101 الفقرة تتطلبه محتمل تعديل أي قياس المنشأة على يجب  102

   لألصل، العادلة والقيمة البيع لعوض العادلة القيمة بين الفرق)    أ(  

  . السوق بأسعار اإليجار عقد لدفعات الحالية والقيمة اإليجار لعقد التعاقدية للدفعات الحالية القيمة بين الفرق)   ب(  

  

  بيع عملية ليس األصل تحويل

 عملية باعتباره عنه للمحاسبة15 المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات البائع المستأجر قبل من أصل تحويل يستوف لم إذا  103
  :لألصل بيع

 متحصالت يساوي مالي التزام إثبات عليه ويجب المنقول، األصل إثبات في االستمـرار البائـع المستأجر علــى يجب)    أ(          
  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق المالي االلتزام عن المحاسبة ويجب. تحويلال

 المحاسبة يجب. تحويلال متحصالت يساوي مالي أصل إثبات ويجب المنقول، األصل إثبات المشتري للمؤجر يجوز ال)  ب(
 .9 المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق المالي األصل عن
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  أ ملحق
  المعرفة المصطلحات

  .المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يعتبر

  المستأجرمتاحاً لالستخدام بواسطة  محل العقد األصل المؤجرالتاريخ الذي يجعل فيه  ھو  اإليجار عقد بداية تاريخ
    

بواسطة واحد أو أكثر  اقتصادي بشكلالفترة التي يتوقع أن يكون فيھا األصل صالحاً لالستخدام  إما  اإلنتاجي العمر
من المستخدمين، أو عدد وحدات اإلنتاج أو وحدات مماثلة يتوقع الحصول عليھا من أصل بواسطة 

  مستخدم واحد أو أكثر.
    

  اإليجار عقدتعديلالذي وافق فيه كال الطرفين على  التاريخ  التعديل سريان تاريخ
    

التي يتم بموجبھا مبادلة أصل أو  القيمةتطبيق متطلبات محاسبة المؤجر في ھذا المعيار، ھي  لغرض  العادلة القيمة
  متكافئة.لتزام بين أطراف على علم كامل ورغبة في إتمام العملية في ظروف اسداد 

    
محل  األصلبصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية  يحولالذي  اإليجار عقد  التمويلي اإليجار عقد

  العقد
    

بخالف  اإليجار عقد مدةخالل  محدد أصلللحق في استخدام  لمؤجر مستأجرتمت بواسطة  مدفوعات  ثابتة دفعات
  .المتغيرة اإليجار مدفوعات

    
 عقد في االستثمار إجمالي
  اإليجار

  :إجمالي
 و ،تمويلي إيجار عقدبموجب  مؤجرالمستحقة التحصيل بواسطة  اإليجار مدفوعات  )أ(
  تستحق للمؤجر. مضمونة غير متبقية قيمة أي  )ب(

    
(تاريخ  اإليجار عقد نشأة تاريخ
  )النشأة

أوتاريخ تعھد األطراف على الشروط واألحكام األساسية لعقد اإليجار أيھما  إيجارعقد اتفاقية تاريخ
  أبكر.

    
والتي لن تتكبد لو لم يتم الحصول على عقد اإليجار،  إيجارعقدالتكاليف اإلضافية للحصول على  ھي  األولية المباشرة التكاليف

  .التمويلي اإليجار بعقدالصانع أو التاجر فيما يتعلق  المؤجرباستثاء تلك التكاليف المتكبدة بواسطة 
    

 عقد في الضمني الفائدة معدل
  اإليجار

 القيمةو (ب)  اإليجار عقد مدفوعاتأن تتساوى القيمة الحالية لـ (أ)  في يتسببالفائدة الذي  معدل
مباشرة  تكاليف) أي 2و ( محل العقد لألصل العادلة القيمة) 1مع إجمالي ( المضمونة غير المتبقية
  .للمؤجرأولية 

    
 مقابل في الزمن من لفترة) محل العقد األصل( أصل استخدام في الحق يحول عقد من جزء أو عقد،  اإليجار عقد

  .عوض
    

 لتكاليف المؤجر بواسطة تحملأو سداد أو  إيجار بعقدمرتبطة  لمستأجر مؤجرتمت بواسطة  مدفوعات  اإليجار عقد حوافز
  .المستأجر

    
لم تكن جزًء من الشروط واألحكام األساسية  إيجار عقدأو عوض  اإليجار عقدالتغير في نطاق  ھو  اإليجار عقد تعديل

أو  محل العقد لألصوللعقد اإليجار (على سبيل المثال: إضافة أو إنھاء حق استخدام واحد أو أكثر 
  ).اإليجار لعقدتمديد أو تقصير الفترة التعاقدية 
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تكون ت اإليجار فترةخالل  محدد أصلمرتبطة بحق استخدام  لمؤجر مستأجرتمت بواسطة  مدفوعات  اإليجار مدفوعات
  مما يلي:

 ،إيجارية حوافز(تشمل مدفوعات ثابتة في جوھرھا) ناقصاً أي  ثابتة مدفوعات  )أ(
 التي تعتمد على مؤشر أو معدل. المتغيرة اإليجار عقد مدفوعات  )ب(
ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذا الخيار،  سعر  )ج(
إذا كانت شروط عقد اإليجار تعكس ممارسة  اإليجار عقدمدفوعات غرامات إلنھاء   )د(

  المستأجر خيار إنھاء عقد اإليجار.
  
  
  

  

للمستأجر تتضمن مدفوعات عقد اإليجار كذلك المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بواسطة  بالنسبة
. ال تتضمن مدفوعات عقد اإليجار المدفوعات المخصصة المتبقية القيمة ضماناتالمستأجر بموجب 

 مع اإليجارية غير المكونات بين الجمع المستأجر إختار إذا إال العقد في اإليجارية غير للمكونات
  .اإليجار لعقد واحد كمكون عنھما والمحاسبة اإليجارية المكونات

للمؤجر تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة  بالنسبة
 للوفاء المالية القدرة له بالمؤجرطرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف آخر ال عالقة له  أوالمستأجر 
 غير للمكونات المخصصة المدفوعات اإليجار مدفوعات تتضمن ال. الضمان بموجب تهبالتزاما

  .اإليجارية
  

  
جنباً إلى جنب  محل العقد األصلالحق خاللھا في استخدام  للمستأجرغير القابلة لإللغاء والتي  الفترة  اإليجار عقد مدة

  مع كل مما يلي:
 معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد لتمديد بالخيار بواسطة المشمولة الفترات  )أ(

 .الخيار ھذا ممارسة من

 أنه من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد إلنھاء بالخيار المشمولة الفترات)     ب
  .الخيار ھذا يمارس لن

    
  لفترة من الزمن في مقابل عوض. محل العقد األصلالتي تحصل على الحق في استخدام  المنشأة  المستأجر

    
 اإلضافي اإلقتراض معدل

  للمستأجر
الضمانات  وبنفسمماثلة  مدةلكي يقترض على مدى  المستأجرالفائدة الذي يجب أن يدفعه  معدل

  في بيئة اقتصادية مماثلة. األصل استخدام حقالتمويل الالزم للحصول على أصل بنفس قيمة 
    

  لفترة من الزمن في مقابل عوض. محل العقد األصلالتي تمنح الحق في استخدام  المنشأة  المؤجر
    

 عقد في االستثمار صافي
  اإليجار

ً اإليجار عقد في االستثمار إجمالي ھو   .اإليجار عقد في الضمني الفائدة بمعدلمخصوما

    
محل  األصلبصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية  يحولال  إيجار عقد ھو  التشغيلي اإليجار عقد

  .العقد
    

عقد اإليجار  مدفوعات
   االختيارية

خالل فترة مشمولة بخيار تمديد أو  محدد أصللحق استخدام  لمؤجر مستأجرتتم بواسطة  مدفوعات
  .اإليجار عقد مدةلم يتم إدراجھا في  اإليجار عقدإنھاء 

    
  ).الزمن من متتالية غير فترات أي(يشمل  عميل مع عقد لتنفيذ األصل استخدام فترة إجمالي  االستخدام فترة

    
 األصلبواسطة طرف ليس له عالقة بالمؤجر تكون فيه قيمة (أو جزء من القيمة)  لمؤجريقدم  ضمان  المتبقية القيمة ضمان

  مبلغ محدد على األقل. اإليجار عقدفي نھاية  محل العقد
    

  .اإليجار عقد لمدة محددأصلالستخدام  المستأجرالذي يمثل حق  األصل  األصل استخدام حق
    

 خيار يتضمن الذي اإليجار عقد. اإليجار عقد بداية تاريخ في أقل أو شھر 12 إيجار مدة له إيجار عقد  األجل قصير اإليجار عقد
  .األجل قصير إيجار عقد يعتبر ال شراء

    
أصل محدد بواسطة المستأجر ("مؤجر وسيط") لطرف ثالث ويظل عقد  تأجيرمعاملة إعادة  ھي  الباطن من اإليجار عقد

  اإليجار (عقد اإليجار الرئيسي) بين المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول.
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  .لمستأجر مؤجر بواسطة استخدامه حق منح تم الذي اإليجار عقد موضوع األصل  محل العقد األصل
    

  :بين الفرق  المحققة غير التمويل إيرادات
 بينو ،اإليجار عقد في االستثمار إجمالي  )أ(
  اإليجار عقد في االستثمار صافي  )ب(

    
أو مضمون فقط  المؤجروغير المضمون تحقيقه بواسطة  محل العقد لألصلمن القيمة المتبقية  الجزء  المضمونة غير المتبقية القيمة

  بواسطة طرف ذي عالقة بالمؤجر.
  
  

 اإليجار مدةخالل  محدد أصللحق استخدام  لمؤجر مستأجرمن المدفوعات التي تمت بواسطة  الجزء  المتغيرة اإليجار مدفوعات
التي قد تختلف بسبب التغيرات في الوقائع والظروف التي تحدث بعد تاريخ بداية عقد اإليجار بخالف 

  مرور الوقت.

المعن بنفس المعيار ھذا في والمستخدمة األخرى المعايير فيالمعرفة  المصطلحات  

 

  .النفاذ واجبة وإلتزامات حقوق منه تنشأ أكثر أو طرفين بين إتفاق   العقد
    

ً  األصل فيھا يكون أن يتوقع التي الفترة  اإلنتاجي العمر  أو اإلنتاج وحدات من عدد أو منشأة، قبل من لالستخدام متاحا
  .منشأة بواسطة أصل من عليھا الحصول يتوقع شابھا ما
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  ب ملحق
  التطبيق إرشادات

  .المعيار من األخرى األجزاء بھا تتمتع التي الصالحية نفس وله 103-1 الفقرات تطبيق يصف. المعيار من يتجزأ ال جزءً ھذا الملحق  يعتبر

  عقود محفظةالمعيار على  تطبيق

 مجموعة على المعيار ھذا بتطبيق المنشأة تقوم قد عملية، وكوسيلة أنه، إال. الفردي اإليجار عقد عن المحاسبة المعيار ھذا يحدد  1ب
 ھذا تطبيق جراء من المالية القوائم على األثر أن معقولة بصورة تتوقع المنشأة كانت إذا مماثلة خصائص لھا اإليجار عقود من

ً  تختلف ال إيجار عقود مجموعة على المعيار  إذا. المجموعة ھذه داخل فردية إيجار عقود على المعيار ھذا تطبيق عن جوھريا
 وتكوين حجم مع تتناسب التي واالفتراضات التقديرات استخدام عليھا يجب عقود، مجموعة عن بالمحاسبة المنشأة قامت

  . المحفظة

  العقود تجميع

 المقابل الطرف نفس مع قريب وقت في أو الوقت نفس في إبرامھا تم أكثر أو عقدين تجميع للمنشأة يمكن المعيار ھذا تطبيق في  2ب
 الشروط من أكثر أو واحد شرط استيفاء حال في واحد كعقد العقود عن والمحاسبة) المقابل بالطرف عالقة ذات أطراف أو(

  :  التالية

؛ مجتمعة العقود الحسبان في األخذ دون فھمه يمكن ال عام تجاري بھدف واحدة كحزمة علٮھا التفاوض تم العقود أن  Ăأ(
 أو
 

 أو ؛اآلخر العقد أداء أو سعر على واحد عقد في دفعه يتم الذي العوض مبلغ يعتمد  Ăب(

 كل في محل العقد األصول استخدام حقوق بعض تحويل أو( العقود في المحولة محل العقد األصول استخدام حقوق      ) ج(
  .32ب الفقرة في مبين ھو كما واحد إيجار عقد مكون تشكل) العقود من عقد

 منخفضة قيمة ذا محل العقد: عقود اإليجارات التي يكون فيھا األصل اإلثباتمن  االستثناء
  )8-5(الفقرات 

 فيھا كوني التي اإليجار عقود عن للمحاسبة 6 الفقرة تطبيق للمستأجر المعيار ھذا يسمح 7ب الفقرة في محدد ھو ما باستثناء  3ب
 جديداً، يكون عندما قيمته على بناءً  محل العقد األصل قيمة تقويم المستأجر على يجب. منخفضة قيمة ذا محل العقد األصل
  .استئجاره يتم الذي األصل عمر عن النظر بغض

 المنخفضة القيمة ذات األصول إيجار عقود. مطلق أساس على منخفضة قيمة ذا محل العقد األصل كان إذا ما تقويم إجراء يتم  4ب
 أو وطبيعة بحجم التقويم يتأثر ال. للمستأجر تلك اإليجار عقود أھمية عن النظر بغض 6 الفقرة في المحاسبية للمعالجة مؤھلة
 قيمة ذا محل العقد معين أصل كان إذا فيما االستتناجات لنفس المستأجرين مختلف يتوصل أن يتوقع وعليه،. المستأجر ظروف
  .منخفضة

  :حال في فقط منخفضة قيمة اذ محل العقد صلاأل يكون أن يمكن  5ب

؛بسھولة للمستأجر المتاحة المصادر من غيره مع أو لوحده محل العقد األصل استخدام من المستأجر استفادة إمكانية  Ăأ(
 

  . أخرى بأصول كبيرة بدرجة يرتبط أو محل العقد األصل يعتمد ال  Ăب(
  
 القبيل ھذا من األصل طبيعة كانت إذا منخفضة قيمة ذي أصل إيجار عقد صفة عليه تنطبق ال محل العقد األصل إيجار عقد  6ب

 أصول صفة عليھا تنطبق ال السيارات إيجار عقود المثال، سبيل على. جديداً  يكون عندما عادة منخفضة قيمة اذ أصالً  ليسأنه 
  .منخفضة قيمة ذات تكون ال عادة الجديدة السيارة ألن نظراً  منخفضة قيمة ذات

 صفة عليه تنطبق ال الرئيسي اإليجار فإن الباطن، من بتأجيره يقوم أن يتوقع أو الباطن من األصل بتأجير المستأجر قام إذا  7ب
  .منخفضة قيمة ذي ألصل إيجار عقد

 من الصغيرة واألصناف والشخصية اللوحية اآللي الحاسب أجھزة المنخفضة القيمة ذات محل العقد األصول أمثلة تشمل قد  8ب
  .والھواتف المكتبي األثاث
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  )11-9(الفقرات  اإليجار عقد تعريف

 ،)20ب-13ب الفقرات أنظر( زمنية لفترة محل العقد صلاأل استخدام على السيطرة حق يحول يجاراإل عقد كان إذا ما لتقويم  9ب
  :من بكل االستخدام فترة طوال يتمتع العميل كان إذا ما تقويم المنشأة على يجب

 الفقرات في مبين ھو كما( كبيرة بدرجة محل العقد األصل استخدام من االقتصادية الفوائد كافة على الحصول حق  Ăأ(
 ؛)23ب-21ب

 

  ).30ب-24ب الفقرات في مبين ھو كما( محل العقد األصل استخدام على السيطرة توجيه حق  Ăب(

 ھذا يشمل اإليجار عقد فإن اإليجار عقد مدة من لجزء فقط محل العقد صلاأل استخدام على السيطرة حق يمتلك العميل كان إذا  10ب
  .المدة من الجزء

  
 المعيار في مبين ھو كما مشترك ترتيب عن نيابة أو مشترك ترتيب خالل من خدمات أو سلع ستالمال عقدفي  الدخول يتم قد  11ب

 تقويم في وعليه،. العقد في العميل يمثل المشترك الترتيب فإن الحالة، ھذه في". المشتركة الترتيبات" 11 المالي للتقرير الدولي
 على السيطرة حق المشترك للترتيب كان إذا ما تقويم المنشأة على يجب إيجار، عقد على يحتوي العقد ھذا مثل كان إذا ما

  .االستخدام فترة طوال محل العقد األصل استخدام
  
 32ب الفقرة راجع .محتمل منفصل إيجار عقد مكون لكل إيجار عقد على يحتوي عقدال كان إذا ما تقويم المنشأة على يجب  12ب

  .المنفصلة اإليجار عقد مكونات بشأن لإلرشادات

  محل العقد األصل

ً  األصل تحديد يمكن ذلك، ومع عقد،ال في صراحة األصل تحديد عادة يجري  13ب ً  أيضا ً  األصل يكون وقتما ضمنا  لالستخدام متاحا
  .العميل بواسطة

  األساسيةاالستبدال  حقوق

 ولو حتى االستخدام فترة خالل األصل استبدال في األساسي الحق للمورد كان إذا محدد أصل استخدام في الحق لعميل ليس  14ب
ً  صلاأل استبدال في المورد حق يصبح. محدداً  األصل كان   :التاليين الشرطين كال توفر حال في أساسيا

 من المورد منع للعميل يمكن ال المثال، سبيل على( االستخدام فترة خالل بديلة أصول الستبدال العملية القدرة للمورد  Ăأ(
  ؛)معقولة زمنية فترة خالل عليھا الحصول يمكنه أو بسھولة للمورد متاحة البديلة األصولكانت و ،األصل استبدال

  

ً ا يستفيد المورد أن  Ăب(  المرتبطة االقتصادية المنافع تتجاوز أن المتوقع من أي( األصل استبدال في حقه ممارسة من قتصاديا
 ).األصل باستبدال المرتبطة التكاليف األصل باستبدال

  
 ستبدالفي اال المورد حق فإن بعده، أو معين حدث وقوع أو معين تاريخ في فقط األصل الستبدال التزام أو حق للمورد كان إذا  15ب

  .االستخدام فترة خالل بديلة أصول الستبدال العملية القدرة له ليس المورد ألن نظراً  أساسياً  يكون لن

ً  ستبدالاال في المورد حق ما إذا كانفي المنشأة تقويم يستند  16ب  أي استبعاد ويجب العقد بداية في والظروف الوقائع على أساسيا
 غير من كان التي المستقبلية األحداث أمثلةتشمل . العقد بداية في مرجحاً  حدوثھا يكن لم التي المستقبلية لألحداث عتباراتا
  :التقويم من استبعادھا وجب ولذا العقد، بداية في حدوثھا مرجحال

  ؛األصل الستخدام من معدل السوق أعلى سعر لدفع مستقبلي عميل بواسطة تفاقا  )أ(

 ؛العقد بداية في كبير بشكل تطويرھا يتم لم جديدة تكنولوجيا إدخال  )ب(

 ؛العقد بداية في المرجح األصل أداء وأ واستخدام األصل أداء أو لألصل العميل استخدام بين كبير ختالفا  )ج(

  .العقد بداية تاريخ في المرجح السوقي سعرالو االستخدام فترة خالل ألصلل السوقي سعرال بين كبير ختالفا  )د(
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 في تكلفته من أعلى تكون ما عادةً  األصل باستبدال المرتبطة التكلفة فإن آخر، موقع أي أو العميل موقع في األصل كان إذا  17ب 
  .األصل باستبدال المرتبطة الفوائد تتجاوز أن المرجح من وأنه المورد، موقع

 توفر حال في أو جيدة بصورة يعمل ال األصل كان أو وإصالح، صيانة إلجراء األصل الستبدال لتزامها أو المورد حق إن  18ب
  .محل العقد األصل استخدام حق على الحصول من العميل ، ال يمنعتقنية ترقية

 حقأن أي  العميل يفترض أن فيجب ستبدال،في اال أساسي حق له المورد كان إذا ما بسھولة يحدد أن يمكنه ال العميل كان إذ  19ب
ً  االستبدالفي    .ليس أساسيا

  األصول أجزاء

ً  كان إذا محدداً  أصالً  ألصلل الطاقة اإلنتاجية من جزءال يعد   20ب  الطاقة اإلنتاجية). مبنى في طابق المثال، سبيل على( متميزاً ماديا
ً  األصل من اآلخر الجزء أو  ليس) البصرية األلياف كابل من الجزء من الطاقة اإلنتاجية المثال، سبيل على( الذي ال يتميز ماديا

 جيمع ما يقارب على الحصول في الحق العميل يمنح ومن ثم ألصلل الطاقة اإلنتاجية جميع ما يقارب يمثل لم ما محدداً  أصالً 
  .األصل استخدام من االقتصادية الفوائد

  
 

  االستخدام من قتصاديةا فوائد على الحصول حق

 االقتصادية الفوائد ما يقارب جميع على الحصول أن يكون له الحق في العميل من تطلبيُ  محدد، أصل استخدام على للسيطرة  21ب
 طوال لألصل الحصري االستخدام حق على الحصول خالل من المثال سبيل على( االستخدام فترة طوال األصل استخدام من
 طرق بعدة مباشرة غير أو مباشرة بصورة صلاأل استخدام من اإلقتصادية الفوائد على الحصول للعميل يمكن). الفترة ھذه
 الرئيسة منتجاته صلاأل استخدام من االقتصادية المنافع تشمل. الباطن من األصل أو االحتفاظ به أو تأجيره استخدام مثل

التي  األصل استخدام من األخرى االقتصادية والمنافع) البنود ھذه من المتحققة المحتملة النقدية التدفقات بما في ذلك( والثانوية
  .ثالث طرف مع تجارية معاملة من يمكن تحققھا

 في األخذ المنشأة على يجبفإنه  ،صلاأل استخدام من اإلقتصادية الفوائد ما يقارب جميع على الحصول في الحق تقويم عند  22ب
 الفقرة أنظر( األصل استخدام في العميل لحق المحدد النطاق ضمن األصل استخدام من الناتجة االقتصادية المنافع الحسبان

  :المثال سبيل على) 30ب

 األخذ المنشأة على يجبف االستخدام، فترة خالل فقط واحدة معينة جغرافية منطقة في سيارة استخدام العقد حصر إذا  )أ(
 .بعدھا وليس المنطقة تلك في السيارة استخدام من االقتصادية الفوائد فقط الحسبان في

 

 األخذ المنشأة على يجبف االستخدام، فترة خالل فقط األميال من معين لعدد السيارة قيادة إمكانية للعميل عقدال حددإذا   )ب(
 .بعدھا وليس بھا المسموح األميال عدد السيارة استخدام من االقتصادية الفوائد فقط الحسبان في

 تلك فإن كعوض، األصل استخدام من الناتجة النقدية التدفقات من جزء آخر طرف أو للمورد العميل يدفع أن عقدال إشترط إذا  23ب
. األصل استخدام من العميل عليھا يحصل التي اإلقتصادية الفوائد من جزءً  عتبارھاا يجب كعوض دفعھا تم التي النقدية التدفقات
 لھذا كعوض تجزئة معرض مساحة استخدام من المبيعات من نسبة للمورد يدفع أن العميل من ٌطلب إذا المثال، سبيل على

 معرض مساحة من قتصاديةاال الفوائد ما يقارب جميع على الحصول في الحق من العميل يمنع ال الشرط ھذا فإن االستخدام
 مساحة استخدام من العميل عليھا يحصل اقتصادية فوائد تعد المبيعات تلك من الناتجة النقدية التدفقات أن بسبب وذلك. التجزئة
  .المساحة ھذه استخدام لحق كعوض للمورد منھا جزء دفع يتم التيو ،التجزئة معرض

   االستخدام توجيه في الحق

  :، فقط في أي مما يلياالستخدام فترة طوال محل العقد األصل استخدام توجيه في الحق للعميل  24ب
-25ب الفقرات في مبين ھو كما( االستخدام فترة طوال األصل استخدممن  غرضالو يةكيفال توجيه في الحق لعميلل  )أ(

 أو ،)30ب
 

ً  محددة األصل استخدم وغرض بكيفية المتعلقة القرارات  )ب(  :مسبقا
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 ستخداماال فترة طوال) حددھاي التي بالطريقة األصل لتشغيل اآلخرين توجيه أو( األصل تشغيل في الحق وللعميل )1( 
 أو ؛التشغيل إرشادات تغيير حق للمورد يكون أن دون من

ً  محددة بطريقة) األصل من محددة جوانبأو ( األصل صمم العميل أن )2(   له الذي سيستخدم غرضالو لكيفيةل مسبقا
  .االستخدام فترة طوال األصل

  

  األصل استخدام وغرض كيفية

 االستخدام فترة طوال األصل استخدام وغرض كيفية تغيير هيمكن كان إذا األصل استخدام وغرض كيفية توجيه في الحق للعميل  25ب
 األكثر القرار تخاذا حقوق الحسبان في المنشأة تأخذ التقويم ھذا إجراء عند. العقد في المحدد االستخدام في حقه نطاق حدود في
 الفوائد على تؤثر عندما صلة ذات القرار تخاذا حقوق تكون. االستخدام فترة طوال األصل استخدام وغرض كيفية بتغيير صلة

 باختالف رتباطاً ا األكثر القرار تخاذا حقوقومن المرجح أن تختلف . االستخدام من عليھا الحصول يمكن التي االقتصادية
  .العقد وأحكام وشروط األصل طبيعة على استناداً  العقود

  
 النطاق في األصل، استخدام وغرض كيفية تغيير في الحق تمنح الظروف على اعتماداً  التي القرار تخاذا حقوق أمثلة تشمل  26ب

  :يلي ما ستخدام،اال في العميل لحق المحدد

قرار إما الستخدام حاوية شحن لنقل تخاذ ااألصل (على سبيل المثال،  بواسطة المنتجةتغيير نوع المخرجات  حقوق  )أ(
 ؛)التجزئة معرض مباعة من مساحةال منتجاتال بشأن تشكيلةقرار تخاذ ابضائع أو للتخزين أو 

 
 محطة أو الماكينات من بند استخدام سيتم متى قرار تخاذا المثال، سبيل(على  المخرجات إنتاج توقيت تغيير حقوق  )ب(

 ؛)الطاقة
 
 اتخاذ قرار بشأنأو  شاحنة أو سفينةوجھة  اتخاذ قرار بشأنالمخرجات (على سبيل المثال،  إنتاج مكانتغيير  حقوق  )ج(

 ؛المعدات) من استخدام بند مكان
 
ما إذا كان  اتخاذ قرار بشأن، وكمية المخرجات (على سبيل المثال، المخرجات ما إذا كان سيتم إنتاج تغيير حقوق  )د(

 ).تلك الطاقة محطة منيتم إنتاجھا  التييتم إنتاج الطاقة من محطة طاقة وما ھي كمية الطاقة س

 أوعلى تشغيل  تقتصر التياألصل الحقوق  استخدام وغرض كيفيةالقرار التي ال تمنح الحق لتغيير تخاذ احقوق  أمثلة تشمل  27ب
ً على الرغم من أن حقوقوالعميل أو المورد.  بواسطةھذه الحقوق  بمثلاإلحتفاظ  يمكناألصل.  صيانة  تشغيلل تلك التي مثل ا
ً ليست حقوق فھي األصل استخدام لكفاءة األحيان من كثير فيتعد ضرورية  صلاأل وصيانة  ستخداما وغرض كيفيةلتوجيه  ا

 األصلحقوق تشغيل ن فإ وعلى الرغم من ذلك،األصل.  استخدام وغرض كيفية حول قراراتاألصل وغالباً ما تعتمد على 
ً  تحديدھا األصل تم استخدام وغرض بكيفية العالقة ذاتالقرارات  كانت إذا األصل استخدام توجيه حق العميل تمنح قد  مسبقا

 . ))1(ب) ( 24(أنظر الفقرات ب

  خالل وقبل فترة االستخدام المحددة القرارات

ً األصل  استخدام وغرضبكيفية  ذات الصلة القرارات تتحددأن  يمكن  28ب بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن تحديد  مسبقا
  .األصل استخدام على التعاقدية القيود طريق عن أو األصل تصميم طريق عنمسبقاً  الصلةالقرارات ذات 

 تخاذفي ا حقوقال فقط الحسبانفي توجيه استخدام األصل، يجب على المنشأة األخذ في  الحقلعميل لما إذا كان  تقويم في  29ب
ً األصل (أو جوانب محددة من األصل)  العميل صمم إذااألصل خالل فترة االستخدام، إال  استخدام بشأن اتقرارال لما  وفقا
ً بمس المحددة القرارات الحسبانفي  تأخذيجوز أن المنشأة ال إن ف). ونتيجة لذلك، 2(ب) ( 24مبين في الفقرة ب ھو  قبل قا
 فقط اً قادر عميلالسبيل المثال، إذا كان  على) موجودة. 2(ب)( 24ما لم تكن الشروط الواردة في الفقرة ب االستخدام فترة
 على القدرةإن . األصل ذلك استخدام توجيه في الحقله  ليس العميل فإن االستخدام، فترة قبل األصل مخرجات تحديد على
تعطي العميل  األصل، باستخدام متعلقةأخرى  قرار إتخاذ حقوق أي دون من االستخدام فترة قبل عقد في المخرجات تحديد

  نفس الحقوق التي يتمتع بھا أي عميل يشتري السلع أو الخدمات.
 

  حقوق الحماية

ً  العقد يتضمن قد  30ب ً وأحكام شروطا أو لضمان  موظفيه وحمايةاألخرى  األصول فيفي األصل أو  المورد ملكية لحماية مصممة ا
 استخدامكمية ل قصىاأل الحد) 1( عقدال يحدد قدسبيل المثال،  علىف. الحماية لحقوقھذه أمثلة فواللوائح. ألنظمة ل المورد متثالا
تطبيق ممارسات تشغيلية محددة، أو  عميلال) يتطلب من 2( ، أواستخدام األصل للعميل يمكن وأين متى تحديدصل أو األ
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 حقوق نطاق عادة الحماية حقوق فعرِّ تُ . لألصل استخدامه كيفية) يتطلب من العميل إبالغ المورد بشأن التغيرات في 3(
  .األصل استخدام توجيه حق على الحصول من العميل وال تمنع بمفردھا االستخدام في العميل
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  :إيجار عقد على يحتوي عقد إيجار أو عقدال كان إذا ما يموتق إجراء على المنشآت يساعد قد مخطط يلي فيما     31ب

  محدد؟ أصل ھناك يوجد ھل  ال
  20ب -13ب  الفقرات الحسبان في األخذ

  

    نعم                   

ما في الحصول على  الحق لعميلل ھل  ال
 استخدام منالمنافع االقتصادية  يقارب جميع

  االستخدام؟ فترة طوال األصل
  23ب -21ب  الفقرات الحسبان في األخذ

  

    نعم                  

 طرف يليس أل أو لموردأو ل للعميل، ھل  المورد
 استخدام غرضو يةكيف توجيه في الحق
  االستخدام؟ فترة طوال األصل
  30ب -25ب  الفقرات الحسبان في األخذ

  العميل

 يةكيف طرف.ليس ألي 
غرض استخدام األصل و

ً  محدد   مسبقا

      

األصل طول  تشغيل فيالحق  للعميل ھل  
فترة االستخدام بدون أن يكون للمورد الحق 

في تغيير تعليمات التشغيل تلك؟ األخذ في 
  )1(ب)( 24 بالفقرة  الحسبان

  نعم

    ال          

ً  تحدد بطريقة األصل العميل صمم ھل  ال  مسبقا
 فترة لاطو األصل استخدامغرض و كيفية

 24ب  الفقرة الحسبان في األخذ االستخدام؟
  )2(ب)(

  

  نعم                                                                 

  

  

  

  

   

عقد على إيجارال يحتوي ال  

يحتوي العقد على إيجار
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  )17-12 الفقرات( عقدال مكونات فصل

  :مما يلي كل توفر إذا منفصل إيجار عقد مكون يعد محل العقد صلاأل استخدام في الحق  32ب

 للمستأجر المتاحة الموارد من غيره مع أو لوحده إما محل العقد األصل استخدام من يستفيد أن لمستأجرل يمكن  Ăأ(
 المؤجر بواسطة( حده على كل إيجارھا أو بيعھا تم التي الخدمات أو السلع ھي بسھولة المتاحة الموارد. بسھولة

 أو األخرى المعامالت من أو المستأجر من( بالفعل المستأجر عليھا حصل التي الموارد أو) اآلخرين الموردين أو
 ؛)األحداث

 

 سبيل على. العقد في األخرى محل العقد باألصول كبيرة بدرجة يرتبط وال عالية بدرجة األصل محل العقد يعتمد ال  Ăب(
 حقه على كبير بشكل ذلك يؤثر أن دون محل العقد األصل استئجار عدم يقرر أن يمكن المستأجر أنحقيقة  المثال،

ال  أو بدرجة عالية يعتمدال  محل العقد األصل أن على تدل قد العقد في األخرى محل العقد األصول استخدام في
  . األخرى محل العقد األصول بتلك كبيرة بدرجة يرتبط

 على. المستأجر إلى خدةة أو ةسلع تحول ال التي والتكاليف لألنشطة المستأجر بواسطة دفعه يتم مبلغ على العقد يشتمل قد  33ب
 ، اإليجار بعقد متعلقة متكبدة أخرى تكاليف أو إدارية، لمھام المؤجر في إجمالي المبلغ المستحق تكلفة يدرج قد المثال، سبيل
 تعد ھاولكن للعقد، منفصل مكون إلى الدفع المستحقة المبالغ ھذه مثل تؤدي ال. لمستأجرإلى ا خدمة أو ةسلع تحوف ال والتي
  .العقد في منفصل بشكل تحديدھا تم التي للمكونات المخصص العوض إجمالي من جزءً 

  
  )21-18 الفقرات( اإليجار عقد مدة

 الفترة وتحديد عقدال تعريف تطبيق المنشأة على يجب النفاذ واجبة اإليجار عقد فترة طول يمووتق اإليجار عقد مدة تحديد في  34ب
 عقد إنھاء في الحق والمؤجر المستأجر من يكون لكل عندما للنفاذ قابالً  اإليجار عقد يعد ال. النفاذ واجب العقد فيھا يكون التي

  . كبيرة غرامة وجود عدممع  اآلخر الطرف من إذن بدون اإليجار

ً  اإليجار عقد إلنھاء خياراً  يعد الحق ھذا فإن اإليجار، عقد إنھاء في الحق لهالذي  ھو فقط المستأجر كان إذا  35ب  للمستأجر متاحا
 فتشمل يجار،اإل عقد إنھاء في الحق له الذي ھو فقط المؤجر كان إذا. اإليجار مدة تحديد عند الحسبان في المنشأة تأخذه الذيو

  .اإليجار عقد إنھاء خيار يغطيھا التي الفترة لإللغاء القابلة غير اإليجار فترة

  .المؤجر بواسطة للمستأجر مقدمة إيجار بدون فترات أي على شتملتو اإليجار عقد بداية تاريخ في اإليجار مدة تبدأ  36ب

 عقد تمديد خيار تطبيق من معقولة بصورة اً متأكد المستأجر كان إذا ما يموبتق المنشأة تقوم اإليجار، عقد بداية تاريخ في  37ب
 والظروف الوقائع كافة الحسبان في المنشأة تأخذ. اإليجار عقد إنھاء خيار ممارسة عدم أو ،محل العقد األصل شراء أو اإليجار
 في متوقعة تغيرات أي ذلك في بما ممارسته عدم أو الخيار لممارسة للمستأجر قتصاديةا حوافز إلى تؤدي التي الصلة ذات

 الحسبان في أخذھا يجب التي العوامل أمثلة تشمل. الخيار ممارسة تاريخ حتى اإليجار عقد بداية تاريخ من والظروف الوقائع
  :الحصر المثال وليس سبيل على

 

  :مثل السوق، بأسعار مقارنة ختياريةاال للفترات التعاقدية واألحكام الشروط  )أ(
 

 ؛ختياريةا فترة أي في اإليجار لعقد المدفوعات مبلغ )1( 

 غرامات من الناتجة المدفوعات مثل أخرى شرطية مدفوعات أو متغيرة إيجار عقد مدفوعات أي مبلغ )2( 

 ؛المتبقية القيمة وضمانات اإلنھاء

 الشراء خيار المثال، سبيل على( األولية ختياريةاال الفترات بعد للتطبيق قابلة خيارات أي وأحكام شروط )3( 

ً  أقل بمعدل التمديد فترة بعد للممارسة القابل  ).السوق معدالت من حاليا

 أن يتوقع التي العقد فترة مدى على) إجراؤھا المتوقع أو( المستأجرة المباني على إجراؤھا تم التي الھامة التحسينات  )ب(
 األصل لشراء أو اإليجار عقد إنھاء خيار أو التمديد خيار يصبح عندما للمستأجر مھمة قتصاديةا فوائد لھا يكون

 ؛للممارسة قابالً  محل العقد
 

ليكون محل  آخر أصل تحديد تكاليف وأ النقل تكاليف وأ التفاوض تكاليف مثل اإليجار عقد بإنھاء المتعلقة التكاليف  )ج(
 والتكاليف اإلنھاء غرامات أو المستأجر عمليات في جديد أصل دمج تكاليف وأ المستأجر إحتياجات يالئمو العقد

ً  المحددة الحالة في محل العقد األصل بإعادة المرتبطة التكاليف ذلك في بما ،المماثلة  المحدد الموقع إلى أوتعاقديا
 ً  ؛تعاقديا
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 محل العقد األصل كان إذا ما المثال، سبيل على الحسبان في أخذاً  ،المستأجر لعمليات محل العقد األصل ذلك أھمية  )د(

 ؛المناسبة البدائل وتوفر ،محل العقد األصل وموقع ،متخصص أصل ھو
  
 حتماليةاو) أكثر أو شرط استيفاء إذا تم فقط الخيار ممارسة يمكن عندما أي( الخيار بممارسة المرتبطة الشروط     ) ھـ

  . الشروط تلك وجود
  

 ضمان المثال، سبيل على( األخرى التعاقدية الخصائص من أكثر أو واحد مع معتجب قد يجاراإل عقد إنھاء أو تمديد خيار  38ب
ً نقدي اً عائد أو أدنى اً حد للمؤجر المستأجر يضمن بحيث) المتبقية القيمة ً ثابت ا ً  نفسه ھو ا  ممارسة تم إذا عما النظر بغض تقريبا
 المنشأة على يجب ،42ب الفقرة في جوھرھا في الثابتة المدفوعات عن اإلرشادات من الرغم وعلى الحاالت، ھذه في. الخيار

 .اإليجار عقد إنھاء خيار تهممارس عدم أو اإليجار، عقد تمديد خيار ممارسته من معقولة بصورة متأكد المستأجر أن فتراضا

 عدم أو اإليجار عقد تمديد لخيار المستأجر ممارسة احتمال زاد كلما أقصر لإللغاء القابلة غير اإليجار عقد فترة كانت كلما  39ب
ً  أعلى تكون أن المرجح من بديل أصل على بالحصول المرتبطة التكاليف ألن وذلك. اإلنھاء لخيار ممارسته كلما  نسبيا

  .قصرت الفترة غير القابلة لإللغاء

 أو مملوكة سواءً ( األصول من معينة أنواع استخدام خاللھا تمي ما عادة التي الفترة بشأن للمستأجر السابقة الممارسات  40ب
 من معقولة بصورة اً متأكد المستأجر كان إذا ما يموتق في تساعد معلومات توفر قد بذلك للقيام االقتصادية وأسبابه) مستأجرة
ً أنواع عادة المستأجر استخدم إذا المثال، سبيل على. ممارسته عدم أو الخيار ممارسة  من معينة لفترة األصول من معينة ا
 األصول من معينة نوعأل اإليجار عقود على الخيارات في الممارسة العملية قد مارس كثيراً  المستأجر كان إذا أو الزمن

متأكداً بصورة  كان إذا ما تقويم في السابقة للممارسة االقتصادية األسباب الحسبان في األخذ المستأجر على يجبف ،محل العقد
  .األصول تلك إيجار عقود على الخيار ممارسة معقولة من

 تغير أو مھم حدث وقوع عند اإليجار عقد مدة تقويم بإعادة المستأجر يقوم اإليجار، عقد بداية تاريخ بعد أنه 20 الفقرة تحدد  41ب
 خيار ممارسة من معقولة بصورة اً متأكد المستأجر كان إذا ما وتؤثر في المستأجر سيطرة ضمن تقع التي الظروف في مھم
األمثلة تشمل . ، أو عدم ممارسة خيار تم إدارجه في تحديده لمدة اإليجاراإليجار عقد مدةل هتحديد في قبل من إدراجه يتم لم

  :الظروف فيالمھمة  التغيرات أو المھمة األحداث على
  

 لھا يكون أن يتوقع التيو اإليجار عقد بداية تاريخ في المتوقعة غير المستأجرة األصول على المھمة التحسينات  )أ(
 قابالً  العقدمحل  األصل لشراء أو اإليجار عقد إنھاء أو تمديد خيار يصبح عندما للمستأجر مھمة قتصاديةا فوائد

  للممارسة؛
 

ً متوقع كني لم محل العقد ألصلل تحوير أو تعديل مھم  )ب(  ؛اإليجار عقد بداية تاريخ في ا
 

ً  المحددة اإليجار عقد مدة نھاية تتجاوز لفترة محل العقد لألصل الباطن من إيجار عقد نشأة  )ج(   ؛مسبقا
 

 إيجار عقد تمديدل قرار المثال، سبيل على( الخيار ممارسة عدم أو بممارسة مباشرة له صلة للمستأجر تجاري قرار  )د(
  )."استخدام حق" أصل فيھا يعمل أعمال وحدة الستبعاد أو بديل أصل الستبعادأو قرار  ،لمكمِّ  أصل

  (أ)70(ج) و36(أ)،  27دفعات إيجار ثابتة في جوھرھا (الفقرات  

 في تحتوي قد دفعات ھي جوھرھا في الثابتة اإليجار دفعات. جوھرھا في ثابتة إيجار دفعات أي اإليجار عقد دفعات تتضمن  42ب
 في المثال سبيل على ،في جوھرھا الثابتة اإليجار دفعات توجد. ال يمكن تجنبھا الجوھر حيث من ولكن تغيرات على شكلھا
  :حال

 ھذه تحتوي. المدفوعات تلك في حقيقية تغيرات ھناك ليس ولكن متغيرة، إيجار عقد كدفعات مھيكلة دفعاتكانت ال  )أ(
 :يلي ما الدفعات تلك أنواع على مثلةاأل تشمل. حقيقي قتصاديا جوھر لھا ليس للتغير شروط على الدفعات

 

 أو اإليجار عقد خالل العمل على قادراً  سيكون األصل أن ثبت حال في فقط بھا القيام يجب التي الدفعات )1( 
 أو حدوثھا، لمنع حقيقية إمكانية ھناك ليست أحداث وقوع حالة في فقط
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ً  المھيكلة المدفوعات )2(   لتغيراحل  ولكن محل العقد األصل باستخدام مربوطة متغيرة إيجار كدفعات مبدئيا
. اإليجار قدع مدة من تبقى لما ثابتة الدفعات ھذه تصبح بحيث بداية عقد اإليجار تاريخ بعد معينة نقطة عند

 .حل ھذا التغير معالجة عند جوھرھا في ثابتة دفعات الدفعات ھذه تصبح
 

 المجموعات تلك من فقط واحدة ولكن أن يقوم بھا، للمستأجر يمكن التي الدفعات من واحدة مجموعة من أكثر ھناك  )ب(
 دفعاتھي  تكونل الدفعات من الواقعية مجموعةال األخذ في الحسبان المنشأة على يجب الحالة، ھذه في. واقعية
 .اإليجار

 

 واحدة مجموعةب القيام يجب عليه ولكن أن يقوم بھا للمستأجر يمكنالتي  الدفعات من واقعية مجموعة من أكثر ھناك  )ج(
 الدفعات مجموعة أن تأخذ في الحسبان المنشأة على يجب الحالة ھذه في. الدفعات من المجموعات تلك من األقل على
  . يجاراإل دفعاتھي  تكونل) مخصوم أساس على( مبلغ أقل إلى تجميعھا يتم التي

  اإليجار عقد بداية تاريخ قبل محل العقد باألصل المستأجر عالقة

  محل العقد األصل تصميم أو بإنشاء المتعلقة المستأجر تكاليف

ُ  محل العقد األصل يكون أن قبل إيجار عقد على المنشأة تتفاوض قد  43ب  بعض تتطلب قد. المستأجر بواسطة لالستخدام متاحا
 قد العقد، وأحكام شروط على استناداً . المستأجر بواسطة الستخدامه محل العقد األصل تصميم إعادة وأ تشييد اإليجار عقود
  .األصل تصميم أو متعلقة بتشييد دفعاتب القيام مستأجرال من ُيطلب

 التكاليف تلك عن المحاسبة المستأجر على يجبف ،محل العقد األصل تصميم وأ بتشييد تتعلق تكاليف مستأجرال تكبد إذا  44ب
 األصل تصميم وأ بتشيد المتعلقة التكاليف تتضمن ال. 16 الدولي المحاسبة معيار مثلالمنطبقة  األخرى المعايير بتطبيق

 محل العقد األصل استخدام حقل دفعاتال. محل العقد األصل استخدام لحق المستأجر بواسطة تمت التي الدفعات محل العقد
  .الدفعات تلك توقيت عن النظر بغض يجاراإل لعقد دفعات ھي

  محل العقد لألصل النظامية الملكية

. للمستأجر األصل وتأجير للمؤجر النظامية الملكية تحويل قبل محل العقد لألصل النظامية الملكية على المستأجر يحصل قد  45ب
  .المعاملة عن المحاسبة كيفية ذاته حد في النظامية الملكية على الحصول يحدد ال

 فتعد المؤجر، إلى األصل ذلك تحويل قبل محل العقد األصل على) السيطرة على حصل أو( يسيطر المستأجر كان إذا  46ب
  .103-98 الفقرات بتطبيق عنھا المحاسبة يتم إستئجار وإعادة بيع معاملة على أنھا المعاملة

 معاملة تعد ال المعاملةإن ف للمؤجر، األصل تحويل قبل محل العقد األصل على السيطرة على المستأجر يحصل لم إذا ،ولكن  47ب
 لشراء معاملة على والمستأجر مؤجرالو صانعال فاوضت إذا يكون ھذا ھو الحال قد المثال سبيل علىف. استئجار وإعادة بيع

 لألصل النظامية الملكية على المستأجر يحصل قد. للمستأجر بتأجيره بدوره سيقوم والذي المؤجر، بواسطة الصانع من أصل
 محل العقد لألصل النظامية الملكية على المستأجر حصل إذا الحالة، ھذه في. للمؤجر النظامية الملكية تحويل قبل محل العقد

 بيع معاملةعلى أنھا  المعاملة عن المحاسبة تتم الف المؤجر، إلى تحويله قبل األصل على السيطرة على يحصل لم ولكن
  .إيجار عقدعلى أنھا  عنھا المحاسبة تتم بل استئجار وإعادة

  )59(الفقرة  بالمستأجر المتعلقة اإلفصاحات

 الفقرة في الوارد اإلفصاح من بالھدف لإليفاء التأجير أنشطة عن إضافية لمعلومات ضرورة ھناك كانت إذا ما تحديد في  48ب
  :الحسبان في األخذ المستأجر على يجب ،51

محددة الضافية اإلمعلومات الالقوائم المالية. يجب على المستأجر تقديم  لمستخدمي مالئمةھذه المعلومات  ما إذا كانت  )أ(
فإنه من  السياق، اھذ في. المالية القوائم لمستخدميھذه المعلومات  من المتوقع مالءمة فقط إذا كان 59في الفقرة 

  :لفھم نمستخدميھؤالء ال يساعد ذلك كان إذا الحال ھو ھذا المرجح أن يكون
 

المستأجر  إذا استطاع المثال سبيل علىالتي توفرھا عقود اإليجار. قد توفر عقود اإليجار المرونة  المرونة )1( 
  .مواتية لهمن خالل ممارسة خيارات اإلنھاء أو تجديد عقود اإليجار بشروط وأحكام  التعرض تقليل
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ام المستأجر من خالل إلز ثالعلى سبيل الم ،عقود اإليجار. قد تفرض عقود اإليجار قيوداً  تفرضھا التي القيود )2( 
 مالية معينة.  بالمحافظة على نسب

على سبيل  ،المقرر عنھا حساسة المعلومات تكون. قد الرئيسية للمتغيرات المقرر عنھا المعلومات حساسية )3(
 .المستقبلية المتغيرة اإليجار عقود دفعاتلبالمثال 

 
 .اإليجار عقود من الناتجة األخرى للمخاطر التعرض )4( 

 
وأحكام إيجار  شروط المثال، سبيل على نحرافاتاال ھذه تتضمن قد. الصناعية الممارسات عن نحرافاتاال )5( 

 للمستأجر. التأجيرية المحفظةعلى  تؤثر فريدةغير عادية أو 
 

 في عنھا مفصح أو الرئيسية المالية القوائم في إماعرضھا  تممن معلومات  ظاھرةكانت ھذه المعلومات  إذا ما  )ب(
ً  المعروضة المعلومات أن يكرر المستأجر وال يلزم. اإليضاحات   .المالية القوائم في أخرى أماكن في فعليا

 على اعتماداً - إليھا الحاجة تدعو قد والتي المتغيرة، اإليجار بدفعات المتعلقة اإلضافية المعلومات تتضمن أن يمكن  49ب
 سبيل على لتقويم،المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية ، 51الھدف من اإلفصاح في الفقرة  لتحقيق -الظروف
  :المثال

 ؛المدفوعات تلك نتشاراوإ المتغيرة اإليجار لدفعات المستأجر استخدام مبررات  )أ(
 

 ؛الثابتة الدفعات إلىعقود اإليجار المتغيرة  دفعات حجم نسبة  )ب(
 

للتغيرات في تلك  استجابة تتغير أنيتوقع  وكيفاإليجار المتغيرة  دفعاتتعتمد عليھا  التي الرئيسية المتغيرات  )ج(
 ؛المتغيرات الرئيسية

 

 .المتغيرة اإليجار لدفعات األخرى والمالية التشغيلية اآلثار  )د(

 على اعتماداً - إليھا الحاجة تدعو قد والتي اإلنھاء وخيارات التمديد بخيارات المتعلقة اإلضافية المعلومات تتضمن أن يمكن  50ب
 على تقويم،تساعد مستخدمي القوائم المالية في التي  معلومات، ال51الھدف من اإلفصاح في الفقرة  لتحقيق -الظروف

  :المثال سبيل
 
 ؛الخيارات تلك نتشاراو اإلنھاء وخيارات التمديد خيارات الستخدام المستأجر مبررات  )أ(
 

 ؛إلى دفعات عقود اإليجار اإلختيارية اإليجارعقود  دفعات حجم نسبة  )ب(
 

  ؛اإليجار عقود لتزاماتا قياس في مدرجةغير  خيارات ممارسة نتشارا  )ج(
 

 .الخيارات لتلك األخرى والمالية التشغيلية اآلثار  )د(

  
 -الظروف على اعتماداً - إليھا الحاجة تدعو قد والتيبضمانات القيمة المتبقية  المتعلقة اإلضافية المعلومات تتضمن أن يمكن   51ب

 سبيل على تقويم،في المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية ؛ 51الھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة  لتحقيق
  :المثال

 ؛الضماناتنتشار تلك االمستأجر لتقديم ضمانات القيمة المتبقية و مبررات  )أ(
 

 ؛المتبقية القيمة مخاطر إلى المستأجر تعرض حجم نسبة  )ب(
 

  ؛لھا الضماناتالتي تم تقديم تلك  األصول محل العقد طبيعة  )ج(
 

 . الضماناتالتشغيلية والمالية األخرى لتلك  اآلثار  )د(

 على اعتماداً - إليھا الحاجة تدعو قد والتيبمعامالت البيع واعادة االستئجار  المتعلقة اإلضافية المعلومات تتضمن أن يمكن  52ب
 على تقويم،المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في ؛ 51الھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة  لتحقيق -الظروف

  :المثال سبيل

 ؛المعامالت تلك نتشاراو االستئجار وإعادة البيع لمعامالت المستأجر مبررات  )أ(
 

 ؛الفردية االستئجار وإعادة البيع لمعامالت الرئيسية واألحكام الشروط  )ب(
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  ؛اإليجار عقد لتزاماتا قياس في المدرجة غير المدفوعات  )ج(
 

 .التقرير فترة في االستئجار وإعادة البيع لمعامالت النقدي التدفق أثر  )د(

  )66-61 الفقرات( للمؤجر اإليجار عقد تصنيف

 األصل لملكية العائدة والمنافع للمخاطراإليجار  عقد تحويل مدىتصنيف عقد اإليجار للمؤجرين في ھذا المعيار على  يعتمد  53ب
بسبب تغير  العائدات في والتغيرات التقني تقادمال أو العاطلة الطاقة من الخسائر حتماالتا المخاطر وتشمل. محل العقد

 محل العقد لألصل قتصادياالعملية مربحة على مدى العمر  توقعات في المنافع أن تتمثل يمكنالظروف اإلقتصادية. 
  .متبقية قيمة تحقق أو القيمةوتحقيق مكاسب من الزيادة في 

اإليجار  عقد نشأةشروطاً وأحكام لتعديل دفعات اإليجار استجابة لتغيرات معينة حدثت بين تاريخ  يجاراإليتضمن عقد  قد  54ب
اإليجار  تمويل في تكلفة أو التغير الخاصة بالمؤجر محل العقداإليجار (مثل التغير في تكلفة األصل  عقدوتاريخ بداية 

أنھا حدثت في تاريخ  افتراضأثر أي تغيرات يجب  فإن ،اإليجار عقد تصنيف ألغراضو). في ھذه الحالة، الخاصة بالمؤجر
  عقد اإليجار. نشأة

على أنه  عنصركل  تصنيف تقويميجب على المؤجر فإنه ، المبانياألرض و عنصريمن  كال يجاراإليتضمن عقد  عندما  55ب
في تحديد ما إذا كان و. 54ب-53و ب 66-62 الفقرات بتطبيق بشكل منفصلتشغيلي ار جإيتمويلي أو عقد ار جإي عقد

 إنتاجي عمر لھا ليس عادة األرض أن ھو المھم االعتبار فإن تمويلي، إيجار عقد أو تشغيلي إيجار عقد ھو األرض عنصر
  .دومحد

  
دفعات عقد اإليجار (بما في ذلك  تخصيصيجب على المؤجر  ومباني، أرضتصنيف والمحاسبة عن عقد إيجار ال ألغراض  56ب

في  لحقوق التأجير النسبيةالقيمة العادلة  مع يتناسب بما المبانياألرض و عنصري) بين إجمالية في البدايةأي دفعات 
 إيجار على أنه عقدتصنيف كامل عقد اإليجار  يتم . جاراإلي عقد نشأة تاريخ في اإليجار لعقد والمباني األرض عنصري
لم يكن من  ما ،بطريقة يمكن االعتماد عليھا دفعات عقد اإليجار بين ھذين العنصرين تخصيصعند عدم إمكانية  تمويلي

عقود إيجارات تشغيلية، وفي ھذه الحالة يتم تصنيف كامل عقد اإليجار على أنه عقد إيجار  ھما العنصرينالواضح أن كال 
    تشغيلي. 

يمكن للمؤجر معالجة فإنه لعقد اإليجار،  ةغير جوھري األرض فيه عنصرقيمة كون تمباني ألرض و إيجار عقدل بالنسبة  57ب
 بتطبيقتمويلي أو إيجار تشغيلي  على أنھا إيجاراإليجار وتصنيفھا عقد والمباني كوحدة واحدة لغرض تصنيف  األرض
 لكامل إنتاجي كعمر للمباني اإلنتاجي العمر عتبارا المؤجر على يجب الحالة، ھذه في. 54ب-53ب و 66-62 الفقرات
  .محل العقد األصل

  الباطن من اإليجار عقد تصنيف

 تمويلي إيجار على أنه عقد الباطن من اإليجار عقد تصنيف الوسيط، المؤجر على يجباإليجار من الباطن عقد تصنيف  عند  58ب
  :يلي كما تشغيلي إيجار عقد أو

 
 عنه المحاسبة وتمت ،عقد إيجار قصير األجل الذي تكون فيه المنشأة ھي المستأجر كان عقد اإليجار الرئيسي إذا  )أ(

 .تشغيلي إيجار عقدعلى أنه  الباطن من اإليجار تصنيف يجبف، 6 الفقرة بتطبيق
 
الناتج من عقد اإليجار  "االستخدام حق" أصلذلك، يجب تصنيف عقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى  بخالف  )ب(

 عقد موضوع والمعدات واآلالت العقارات(على سبيل المثال، بند  محل العقدالرجوع إلى األصل بالرئيسي وليس 
  ).اإليجار
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  ج ملحق

  والتحول تاريخ السريان

  .المعيار من األخرى األجزاء صالحيات نفس وله المعيار من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يعتبر

 تاريخ السريان

 األبكرم أو بعده. ويسمح بالتطبيق 2019 يناير 1على المنشأة تطبيق ھذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  يجب  1ج
في التاريخ األولي لتطبيق ھذا  "العمالء مع العقود من اإليرادات" 15للتقرير المالي للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي 

 .الحقيقة تلكاإلفصاح عن عليھا يجب ف لفترة أبكر المنشأة ھذا المعيار طبقتإذا و. أو قبله المعيار

  التحول

التي تطبق  السنوي التقرير  فترةھو بداية  األولي التطبيق تاريخ فإن 19ج-1المتطلبات الواردة في الفقرات ج ألغراض  2ج
  المنشأة ھذا المعيار ألول مرة. افيھ

  اإليجارعقد  تعريف

 تاريخعلى عقد إيجار في  يحتوي أو ،ھو عقد إيجار  ما عقدإذا كان  ما تقويمالمنشأة إعادة  منال يتطلب  عملية، وسيلةك  3ج
  للمنشأة بـ: يسمح ذلك عن وبدالً . األولي التطبيق

 "عقود 17المحاسبة الدولي  معيار بتطبيقعقود إيجار على أنھا ھذا المعيار على العقود التي تم تعريفھا سابقاً  تطبيق  )أ(
 على يجب. إيجار" عقد على ترتيب ما ينطوي كان إذا ما تحديد" 4لجنة تفسيرات المعايير الدولية  وتفسير اإليجار"
 .العقود تلك على 18ج-5ج الفقرات في الواردة التحول متطلبات تطبيق المنشأة

 
 المحاسبة معيار بتطبيقعلى عقد إيجار  تنطوي أنھا علىتطبيق ھذا المعيار على العقود التي لم يتم تعريفھا سابقاً  عدم  )ب(

 .4 الدولية المعايير تفسيرات لجنة وتفسير 17 الدولي

 العملية الوسيلة وتطبيق الحقيقة تلكيجب عليھا اإلفصاح عن ف عملية، وسيلة عتبارھااب 3ختارت المنشأة تطبيق الفقرة جا إذا  4ج
التي تم  العقود على فقط 11-9 الفقرات في الواردة المتطلبات تطبيق المنشأة على يجب لذلك، ونتيجة. عقودھا كافة على

 .هأو بعد األولي التطبيق تاريخ) في تغييرھا تم أو( الدخول فيھا

  المستأجرين
  
  :إما عقوده على المعيار ھذا تطبيق المستأجر على يجب  5ج

 في والتتغيراتالمحاسبية  "السياسات 8المحاسبة الدولي  معيار بتطبيق معروضةرجعي لكل فترة تقرير سابقة  بأثر  )أ(
 أو ؛واألخطاء" المحاسبية التقديرات

 

ً  األولي لتطبيقا تاريخ في للمعيار األولي للتطبيق التراكمي األثر إثبات مع رجعي بأثر  )ب(   .13ج-7ج للفقرات وفقا

  .مستأجراً  فيھا يكونبصورة ثابتة لكافة عقود إيجاراته التي  5ختيار المبين في الفقرة جعلى المستأجر تطبيق اال يجب  6ج

ً للفقرة جالاختار  إذا  7ج عن ذلك  وبدالً معلومات المقارنة  فال يجوز له إعادة عرض(ب)، 5مستأجر تطبيق ھذا المعيار وفقا
فتتاحي لألرباح المبقاة (أو اال للرصيد تعديلعلى أنه للتطبيق األولي لھذا المعيار  التراكمياألثر  إثباتيجب على المستأجر 

 ) في تاريخ التطبيق األولي.بحسب ما ھو مناسب الملكية، لحقوق آخر مكونأي 

  
ً  تصنيفھا تم التي اإليجار عقود   تشغيلي إيجار عقودعلى أنھا  سابقا

  
ً  المعيار ھذا تطبيق المستأجر ختارا إذا  8ج   :المستأجر على يجبف(ب)، 5ج للفقرة وفقا
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ً  تصنيفھا تم التيعقد اإليجار في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار  لتزاما إثبات  )أ( عقود إيجار تشغيلي  على أنھا سابقا
 اإليجار اتلدفع الحالية بالقيمة اإليجار عقد لتزاما قياس المستأجر على يجب. 17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيق
 .األولي التطبيق تاريخ في للمستأجر اإلضافي قتراضاال معدل باستخدام مخصومة المتبقية

 
عقود إيجار تشغيلي على أنھا في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار المصنفة سابقاً  "االستخدام حق" أصل إثبات  )ب(

 أصلإيجار على حده لقياس عقد ختيار على أساس كل . يجب على المستأجر اال17المحاسبة الدولي  معيار بتطبيق
 إما بـ: "االستخدام حق"

 
ً باستخدام معدل  الدفتري مبلغه )1(  كما لو كان المعيار تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد اإليجار ولكن مخصوما

 أو ؛لياإلقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األو
 

أي دفعات عقد إيجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة تتعلق بذلك اإليجار  مبلغب بعدالً لتزام عقد اإليجار ال مساوٍ  مبلغ )2( 
 .لتطبيق األوليا تاريخ قبل مباشرةفي قائمة المركز المالي  المثبتة

في تاريخ التطبيق األولي  "االستخدام حق" ألصول األصول" "الھبوط في قيمة 36(ج)    تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 (ب).10ج الفقرة في الواردة العملية الوسيلة المستأجر يطبقلم  ما

 

ً  المصنفة اإليجار لعقود بالنسبة، 8ج الفقرة في الواردة المتطلبات من الرغم على  9ج  بتطبيقتشغيلي  إيجار عقودعلى أنھا  سابقا
  :المستأجر فإن، 17 المحاسبة الدولي معيار

 
 منخفضة قيمة ذا محل العقداألصل  فيھا يكون اإليجارالتيلعقود وذلك عند التحول  تعديالتيتطلب منه عمل أي  ال  )أ(

 المحاسبة المستأجر على يجب. 6 الفقرة بتطبيق) التي سيتم المحاسبة عنھا 38ب-3(كما ھو مبين في الفقرات ب
 .األوليلتطبيق ا تاريخ من المعيار ھذا بتطبيق اإليجارات تلك عن

 

باستخدام  على أنھا عقارات استثماريةلعقود اإليجار المصنفة سابقاً  وذلك عند التحول تعديالتيتطلب منه عمل أي  ال  )ب(
 أصل. يجب على المستأجر المحاسبة عن "العقارات االستثمارية40نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي 

 من المعيار وھذا 40 الدولي المحاسبة معيار بتطبيقإليجار الناتج من تلك اإليجارات عقد ا لتزاماو "االستخدام حق"
 .األولي التطبيق تاريخ

 
العادلة في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار التي تم المحاسبة  بالقيمة "االستخدام حق أصل" قياس عليه يجب  )ج(

 ً  عقارعلى أنھا ويتم المحاسبة عنھا  17المحاسبة الدولي  معيار بتطبيقعقود إيجار تشغيلي على أنھا عنھا سابقا
من تاريخ التطبيق األولي. يجب على  40باستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي  استثماري

لمحاسبة ا معيار بتطبيقعقد اإليجار الناتج من تلك اإليجارات  لتزاماو "االستخدام حق" أصلالمستأجر المحاسبة عن 
  وھذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي.   40الدولي 

  
(ب) 5أو أكثر من الوسائل العملية التالية عند تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة ج ةيستخدم واحد يمكن للمستأجر أن  10ج

 ھذه تطبيقب للمستأجر ٌيسمح. 17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيقإيجار تشغيلي على أنھا عقود لعقود اإليجار المصنفة سابقاً 
  .حده على إيجارعقد  كل أساس على العملية الوسيلة
 

إيجار ذات خصائص مماثلة بصورة معقولة  عقود محفظةيقوم بتطبيق معدل خصم واحد على  يمكن للمستأجر أن  )أ(
 ).مماثلة قتصاديةا بيئة في العقدمحل  صولاألمماثلة لفئة مماثلة من  المتبقية إيجارھا مدة تكون التي العقود(مثل 

 
المحاسبة  معيار بتطبيق متوقع خسارتھاعقود  ھيفيما إذا كانت عقود اإليجار يمه وتقيعتمد في  يمكن للمستأجر أن  )ب(

 لعمليةقبل تاريخ التطبيق األولي كبديل  مباشرة "المحتملة لتزاماتواال المحتملة األصولو المخصصات" 37الدولي 
 تاريخ في "االستخدام حق" أصل تعديليجب عليه ف. إذا اختار المستأجر ھذه الوسيلة العملية، للھبوط ختباراإجراء 
 التطبيق تاريخ قبل مباشرة المالي المركز قائمة في المثبت المتوقع خسارتھا للعقود مخصص أي بمبلغ األولي التطبيق
 .األولي

 
لعقود اإليجار التي تنتھي مدة إيجارھا خالل  8يختار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة ج يمكن للمستأجر أن  )ج(

 :المستأجر على يجب الحالة، ھذه في. األولي التطبيقتاريخ  منشھر  12
 

 ؛6 الفقرة في مبين ھو كما األجل قصيرة اإليجار عقودطريقة  بنفس تلك اإليجار عقودعن  المحاسبة )1( 
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ترة ضمن إفصاحات مصروفات عقود اإليجار قصيرة األجل في ف تلك اإليجار بعقودالتكلفة المرتبطة  إدراج )2( 
 تاريخ التطبيق األولي. تشمل التيالتقرير السنوية 

  
  .األولي التطبيق تاريخ في "االستخدام حق" أصليستبعد التكاليف األولية المباشرة من قياس  يمكن للمستأجر أن(د)     

  
 على يشتملھو الحال في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد  كما اإلدراك المتأخر يستخدم يمكن للمستأجر أن(ھـ)    

  .هئإنھا أو اإليجار عقد تمديد خيارات
 
  

ً  المصنفة اإليجار عقود   تمويلي إيجار عقودعلى أنھا  سابقا

 بتطبيقعقود إيجار تمويلي على أنھا  مصنفة كانت إيجار(ب) لعقود 5تطبيق ھذا المعيار وفقاً للفقرة ج مستأجرالختار ا إذا  11ج
التطبيق األولي يجب  تاريخ عقد اإليجار في لتزاماو "االستخدام حق" ألصل، فإن القيمة الدفترية 17المحاسبة الدولي  معيار

تطبييق معيار ب والمقاسة مباشرةم عقد اإليجار قبل تاريخ التطبيق األولي لتزااأن تكون القيمة الدفترية ألصل عقد اإليجار و
عقد اإليجار  لتزاماو "االستخدام حق" أصليجب على المستأجر المحاسبة عن ولھذه العقود، فإنه . 17المحاسبة الدولي 

  .األولي التطبيق تاريخ من المعيار ھذا بتطبيق

  اإلفصاح

 المطلوبة اإلفصاح عن معلومات حول التطبيق األولي عليه(ب)، يجب 5تطبيق ھذه المعيار وفقاً للفقرة ج مستأجرالاختار  إذا  12ج
 ً . 8 الدولي المحاسبة معيار من(و) 28 الفقرة في المحددة المعلومات باستثناء 8 الدولي المحاسبة معيار من 28 للفقرة وفقا
  :عن اإلفصاح المستأجر على يجب، 8 معيار المحاسبة الدولي(و) من 28من المعلومات المحددة في الفقرة  بدالً و

 

 المركز قائمة في المثبتة اإليجار عقد لتزاماتا على المطبق للمستأجر اإلضافي قتراضاال لمعدل المرجح المتوسط  )أ(
 ؛األولي التطبيق تاريخ في المالي

 
 أي فروقات بين: عن تفسيرات    )ب(

 
نھاية فترة التقرير  في 17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيقاإليجار التشغيلي المفصح عنھا عقود  تعھدات )1( 

 تاريخ في اإلضافي قتراضاال معدل باستخدام مخصومة األولي، التطبيق تاريخمباشرة  التي تسبق السنوية
  ؛(أ)8ج الفقرة في مبين ھو كما األولي التطبيق

   

 .األولي التطبيق تاريخ في المالي المركز قائمة في المثبتة اإليجار عقد لتزاماتا )2( 
  

  .الحقيقة تلكيجب اإلفصاح عن ف 10أو أكثر من الوسائل العملية المحددة في الفقرة ج ةواحد مستأجرال استخدمإذا    (ج) 
  

  المؤجرون

 فيھا بكون التي اإليجار لعقود وذلك التحول عند تعديالت أي إجراء المؤجر يلزم ال ،15ج الفقرة في موضح ھو ما باستثناء  14ج
  .األولي التطبيق تاريخ من المعيار ھذا بتطبيق اإليجارات تلك عن المحاسبة ، ويجب عليهالمؤجرھو 

  :الوسيط المؤجر على يجب  15ج

 وما 17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيق تشغيلي إيجار عقودعلى أنھا  المصنفة الباطن من اإليجار عقود تقويم إعادة  Ăأ(
على أنه  الباطن من إيجار عقد كل تصنيف يجب كان إذا ما لتحديد ، وذكاألولي التطبيق تاريخ في مستمرة زالت
 تاريخ في التقويم بھذا الوسيط المؤجر يقوم أن يجب. المعيار ھذا بتطبيق تمويلي إيجارعقد  أو تشغيلي إيجارعقد 

ً  األولي التطبيق .التاريخ ذلك في الباطن من اإليجار وعقد الرئيسي اإليجار عقد وشروط للمدد التعاقدية المتبقية وفقا
 



 16 المالي للتقرير الدولي المعيار
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ھا ولكن 17 يالدول المحاسبة معيار بتطبيق تشغيلي إيجار على أنھا عقود المصنفة الباطن من اإليجار لعقود بالنسبة  Ăب(
أنھا عقود  على الباطن من اإليجار عقود عن المحاسبة ، تتمالمعيار ھذا بتطبيق تمويلي إيجار عقود تصنف على أنھا

 .األولي التطبيق تاريخ في تم الدخول فيھا ةجديد تمويلي إيجار

  األولي التطبيق تاريخ قبل االستئجار وإعادة البيع معامالت

 تحديد أجل من األولي التطبيق تاريخ قبل التي تم الدخول فيھا االستئجار وإعادة البيع معامالت تقويم إعادة للمنشأة يجوز ال  16ج
 عنھا المحاسبة ليتم 15 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة المتطلبات يستوفي محل العقد األصل تحويل كان إذا ما

  .بيع على أنھا

 يجبف ،17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيق تمويلي وإيجار بيع على أنھا االستئجار وإعادة بيعال معاملة عن المحاسبة تتم إذا  17ج
  :المستأجرالبائع  على

 تاريخ في القائمة األخرى التمويلي اإليجار عقود عن المحاسبة ةطريق بنفس االستئجار إعادة معاملة عن المحاسبة  Ăأ(
 ؛األولي التطبيق

 

  .اإليجار عقد فترة مدى على بيع مكاسب أي استنفاد في راالستمرا    Ăب(
  
 يجبف ،17 الدولي المحاسبة معيار بتطبيق تشغيلي وإيجار بيع على أنھا االستئجار وإعادة البيع معاملة عن المحاسبة تتم إذا  18ج

  :المستأجرالبائع  على
 

 تاريخ في ةقائم تشغيلي إيجار عقود ألي عنھا المحاسبة يتم التي الطريقة بنفس االستئجار إعادة عن المحاسبة  Ăأ(
 ؛األولي التطبيق

  
 في ومثبتة السوق خارج بشروط تتعلق مؤجلة خسائر أو مكاسب بأي استئجاره المعاد االستخدام حق أصل تعديل  )ب(

 . األولي التطبيق تاريخ قبل مباشرة المالي المركز قائمة
  

  األعمال فيما يتعلق بتجميعسابقاً  المثبتة المبالغ
  

 غير وأ مواتية بشروط "تجميع األعمال"  3 المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق لتزاما أو أصل بإثبات مستأجرال قام إذا  19ج
 ذلك األصل أو االلتزام إثبات إلغاء المستأجر على يجبف أعمال، تجميع من كجزء عليه مستحوذ تشغيلي إيجار لعقد مواتية
  .األولي التطبيق تاريخ في مقابل بمبلغ "االستخدام حق" ألصل الدفتري المبلغ وتعديل

  

 9 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى اإلشارة

 قراءة يجبف "المالية األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار اآلن حتى تطبق لم ولكن المعيار ھذا تطبق المنشأة كانت إذا  20ج
 األدوات" 39 الدولي المحاسبة معيار على أنھا إشارة إلى 9 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى المعيار ھذا في إشارة أي

  ."والقياس اإلثبات: المالية
  

  األخرى المعايير سحب
  
  :التالية والتفسيرات المعايير محل المعيار ھذا يحل       21ج

  
 "؛اإليجار عقود" 17 الدولي المحاسبة معيار         )أ(

 عقد على ما ينطوي ترتيب كان إذا ما تحديد" IFRIC"4" المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير     )ب(

 "؛إيجار

 "؛الحوافز –التشغيلي اإليجار عقود" SIC" 15" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير        )ج(
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لعقد  القانوني الشكل على تنطوي التي المعامالت جوھر يموتق" SIC" 27" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير  )د(

 ."إيجار

  
 

  
  

   



  1معيار المحاسبة الدولي 

ية  لدولية  للتقارير المالمؤسسة المعايير ا  ©  1   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

  1معيار المحاسبة الدولي 

  عرض القوائم المالية 
  

  الھدف 
  
ك لضمان  يحدد               1 ام، وذل ة ذات الغرض الع وائم المالي اھذا المعيار أساس عرض الق ة مقارنتھ ة  قابلي وائم المالي مع الق

ة دد المتطلبحيفھو األخرى.  القوائم المالية للمنشآتمع لفترات السابقة، وفي المنشأة ل وائم المالي ة لعرض الق ات الكلي
 . بمحتوياتھاواإلرشادات الخاصة بھيكلھا، والحد األدنى من المتطلبات المتعلقة 

  
  نطاق ال

ة الغرض المالية ذات القوائم الإعداد وعرض في ھذا المعيار  أن تطبقيجب على المنشأة  2 ايير الدولي عام، وفقاً للمع
  . )IFRSs( للتقرير المالي

  .محددة وأحداث أخرى لمعامالتوالقياس واإلفصاح  ،تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى متطلبات اإلثبات                3

اً  المعدةال ينطبق ھذا المعيار على ھيكل ومحتوى القوائم المالية األولية المختصرة   4 بة وفق ار المحاس دوليلمعي  34 ال
ى  – تلك القوائم. ينطبق ھذا المعيار مثل على 35-15الفقرات  تنطبق بالرغم من ذلكو ".التقارير المالية األولية" عل

موحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي تعرض قوائم مالية  التيذلك تلك  فيبما  المنشآت، جميععلى  -نحو متساٍو 
ي تعرض أو  "،"القوائم المالية الموحدة 10 ك الت ة تل وائم مالي ً و صلةمنفق ا دولي ل فق بة ال ار المحاس وائم " 27معي الق

  .المنفصلة"المالية 

ار مصطلحات تناسب المنشآت   5 ذا المعي ييستخدم ھ ربح الت ا ، تستھدف تحقيق ال يبم ة  ف ك المنشآت التجاري يذل  ف
ربح  التيالقطاع العام. وإذا قامت المنشآت  يتمارس أنشطة ال تستھدف تحقيق ال يالقطاع الخاص، أو  ف طاع الق ف
ة  في معينة لبنود مستقلة الوصف المستخدم أن تعدل يلزمھاالعام بتطبيق ھذا المعيار، فإنه قد  والوصف القوائم المالي

  للقوائم المالية نفسھا. المستخدم

بة  في ُعرفتال يوجد بھا حقوق ملكية، كما  التي، فإن المنشآت وبالمثل  6 ار المحاس دوليمعي ة: األدوات المالي " 32 ال
بعض المنشآت  حقوق ملكية (مثلأسھم رأس مالھا  تعد ال التيالصناديق المشتركة) والمنشآت بعض  مثل( "عرضلا

  .حملة الوحدات في القائمة الماليةاألعضاء أو حصص عرض  تكيف يلزمھا أنالتعاونية)، قد 

  
  التعريفات 

 

  : ةالمحدد بالمعانيلمعيار ھذا ا فيتستخدم المصطلحات التالية              7

ام رض الع ة ذات الغ وائم المالي ة")  الق القوائم المالي ا "ب ار إليھ ي(يش وائم  ھ ك الق يتل ا الت د منھ ي يُقص  أن تلب
ات اتھم  أحتياج وفير احتياج ممة لت ون مص ارير تك داد تق أة بإع ة المنش انھم مطالب يس بإمك ذين ل تخدمين ال المس
  من المعلومات.  المحددة

 مسعىعندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه، حتى بعد قيامھا ببذل كل  عمليغير  ماطلب تمتطبيق يعدَّ  غير عملي
  معقول للقيام بذلك. 

الي ( ر الم ايير والتفسيرات  ھي )IFRSsالمعايير الدولية للتقري ل الُمصدرةالمع ايير المحاسبة  من قب مجلس مع
  )، وتشمل: IASBالدولية (

  الي.المعايير الدولية للتقرير الم    (أ) 

  معايير المحاسبة الدولية.    (ب) 

  . "IFRIC" تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي   (ج) 

  . SIC "1السابقة " الدولية تفسيراتالتفسيرات لجنة    (د) 

ة نسبية أو سوء العرض الھام للبنودالحذف الھام  ؤثر إذا  يكون ذا أھمي ردى أو  -استطاع أن ي اعي بشكل ف  -جم
على حجم  النسبية تعتمد األھميةو. المالية يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم التيقتصادية إلعلى القرارات ا

در  سوء العرضوطبيعة الحذف، أو  يالمق ه، أو  .الظروف المحيطة ف د، أو طبيعت د يكون حجم البن مزيج من وق
 كليھما، ھو العامل الحاسم. 
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رارات االقتصادية تقدير ما إذا كا يتطلب ى الق ؤثر عل الي يكون ذا ، وللمستخدمينن الحذف، أو سوء العرض ي بالت

 الفقرة في "إطار إعداد وعرض القوائم المالية"ينص  .ھؤالء المستخدمين خصائص األخذ في الحسبان، أھمية نسبية
ى 252 ه عل تخدمين " أن دى المس ون ل رض أن يك ةيفت ن المعرف ول م در معق ال و ق اديةاباألعم طة االقتص  ،ألنش
األخذ في  يلزم التقديروبناًء عليه،  بقدر معقول من العناية".المحاسبة، وأن يكون لديھم استعداد لدراسة المعلومات بو

عالحسبان كيف  ول  – من المتوق أثر المستخدمونأن  -بشكل معق ذين ب يت ل ال ك الصفاتمث اذ  تل د اتخ راراتعن  الق
  . االقتصادية

  
احات ة من تتض اإليض ك المعروض ى تل افية عل ات إض يمعلوم ز  ف ة المرك الي،قائم ائمتي)  الم ة (ق ربح وقائم ال

ة،حقوق  فيوقائمة التغيرات  اآلخر،والخسارة والدخل الشامل أ وفر اإليضاحات  الملكي ة. ت دفقات النقدي وقائمة الت
ً وصفاً  ات تلك القوائم ومعلومات حول الب فيتفصيالت للبنود المعروضة  وأ سرديا ة لإلثب ر المؤھل ود غي ين ك  ف تل

  القوائم. 
  

ك  الدخل الشامل اآلخر ا في ذل دخل والمصروف (بم ود ال ديالت إعادة التصنيفيشمل بن ة ال) التي تع  تكون مثبت
  المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى.  بموجب به ھو مطلوب أو مسموح كماضمن الربح أو الخسارة 

  : يليل اآلخر ما الدخل الشام مكوناتتشمل 

 "واآلالت والمعدات"العقارات،  16فائض إعادة التقويم (أنظر معيار المحاسبة الدولي  فيالتغييرات       (أ) 
  ). "األصول غير الملموسة" 38ومعيار المحاسبة الدولي 

  . ")ظفينالمو "منافع 19 المحاسبة الدوليمعيار أنظر (المحددة  المنافعخطط  إعادة قياسات       (ب) 

 21 الدولي(أنظر معيار المحاسبة  لعملية أجنبيةعن ترجمة القوائم المالية  الناشئةالمكاسب والخسائر        (ج) 
  ). "العمالت األجنبية تبادلأسعار  فيآثار التغيرات "

الل الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خ مقاسةأدوات حقوق ملكية  فيالمكاسب والخسائر من االستثمارات         (د) 
ً اآلخر     ."األدوات المالية"9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5. 7. 5للفقرة  وفقا

يتم قياس المكاسب والخسائر على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً        (دأ)
  .9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 2، 1، 4للفقرات 

لتدفق النقدي (أنظر اتحوط  فية ــوط المستخدمـــزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التحــالج       (ھـ) 
  .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6القسم 

لذى القيمة العادلة ا فيمبلغ التغير  ة،راالخس وأمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح  معينة تزاماتالل      (و) 
من المعيار الدولي  7. 7. 5بااللتزام (أنظر الفقرة  المتعلقةمخاطر االئتمان  فييرجع إلى التغيرات 

  ). 9للتقرير المالي 

التغيرات في القيمة الزمنية للخيارات عند فصل القيمة الفعليةعن القيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص        (ز) 
من المعيار الدولي للتقرير  6نھا ھي فقط أداة التحوط (أنظر القسم التغيرات في القيمة الفعلية على أ

  ).9المالي 

التغيرات في قيمة البنود اآلجلة للعقود اآلجلة عند فصل العناصر اآلجلة عن البنود الحالية للعقود اآلجلة        (ح) 
مة الفرق المبني على وتخصيص التغيرات في البنود الحالية على أنه ھي فقط أداة ، والتغيرات في قي

من  6عملة أجنبية لألداة المالية عند استبعاده من التخصيص لتلك األداة المالية كأداة تحوط (أنظر القسم 
  ).9المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  حقوق ملكية.على أنھا أدوات مالية مصنفة  حملةھم  المــالك

  الدخل الشامل اآلخر.  مكوناتلمصروفات، باستثناء الدخل، مطروحاً منه ا مجموعھو  الربح أو الخسارة
  

ا  والتيالفترة الحالية  فيخسارة الربح، أو ال ضمنتصنيفھا  يُعاد التيالمبالغ  ھي تعديالت إعادة التصنيف سبق إثباتھ
  الفترات السابقة. في الفترة الحالية، أو  فيضمن الدخل الشامل اآلخر 

واألحداث األخرى، بخالف  المعامالتحقوق الملكية خالل فترة معينة، الناتج عن  فيھو التغير  الدخل الشامل مجموع
  مع المالك بصفتھم مالك.  المعامالتالتغيرات الناتجة عن تلك 

  مكونات "الربح أو الخسارة" و"الدخل الشامل اآلخر". جميع مجموع الدخل الشامليشمل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2010 فيلمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  الُمنقحالدستور من خالل بعد تغيير اإلسم  IFRSsتعريف المعايير الدولية للتقرير المالي  تعديلتم     1
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الدخل  مجموعو"الربح أو الخسارة" و" ،ر"ــــــخدم مصطلحات "الدخل الشامل اآلخـــار يستــــرغم أن ھذا المعي              8
على سبيل  واضح. المعنى أن طالما، المجاميع لوصفللمنشأة أن تستخدم مصطلحات أخرى  يمكنالشامل"، فإنه 

  الدخل" لوصف الربح أو الخسارة. صافيمصطلح " أن تستخدميجوز للمنشأة  ،المثال

ة: العرض" 32 الدولي المحاسبة معيار فيالتالية  المصطلحات توضيحتم               أ 8 م استخدامھا  "األدوات المالي يوت ذا  ف ھ
  . 32بة الدولي المحاس معيار فيالمحدد  بالمعنىالمعيار 

ادة قابلة مالية اةأد          ) أ( ى مصنفة لإلع ا عل وق أنھ ة حق رتين في الموضحة( ملكي ار16أ و16 الفق  ب من معي
  ). 32 المحاسبة الدولي

ً أداة تفرض على المنشأة         ) ب( بية حصة إلى طرف آخر تسلمبأن  التزاما د  تناس أة عن من صافى أصول المنش
ط،  فية فق نفوالتص ة ( تص وق ملكي ا أداة حق ى أنھ حةعل ي الموض رتين  ف ار16ج و16الفق ن معي  د م

  ).32 الدولي المحاسبة

  القوائم المالية 

  
   القوائم المالية غرض  

توفير معلومات  ھو القوائم المالية فھدفللمنشأة.  الماليواألداء  الماليلمركز عن امنظم  تعبيرتعدَّ القوائم المالية بمثابة   9
أة،  الماليواألداء  المالي،المركز  عن يوالتدفقات النقدية للمنش د  والت دة لشريحة عريضة من المستخدمين عن دَّ مفي تع

ادية.  رارات االقتص اذ الق راتخ ة  وتظھ وائم المالي اً  –الق ؤولياتھا  -أيض ام اإلدارة بمس ائج قي ينت وارد  ف إدارة الم
  ما يخص المنشأة من: عر القوائم المالية معلومات الموضوعة تحت تصرفھا. ولتحقيق ھذا الھدف، توف

  األصول.      (أ) 

  لتزامات. إلا   (ب) 

  حقوق الملكية.     (ج) 

  الدخل والمصروفات، بما في ذلك المكاسب والخسائر.      (د) 

  بصفتھم مالك.  على المالكمساھمات المالك والتوزيعات     (ھـ) 

  التدفقات النقدية.      (و) 

يالمعلومات األخرى  مععد ھذه المعلومات، تسا ة  ف دفقات النقدي ؤ بالت ة في التنب وائم المالي اإليضاحات، مستخدمي الق
  .تأكدھاتوقيتھا ودرجة التنبؤ ب وبالتحديد، ،المستقبلية للمنشأة

  المجموعة الكاملة من القوائم المالية 

  : ما يليالمجموعة الكاملة من القوائم المالية  تشمل          10

  نھاية الفترة.  كما فيقائمة المركز المالي         (أ) 

  للفترة.  االخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمة      (ب) 

  حقوق الملكية للفترة.  فيقائمة التغيرات       (ج) 

  قائمة التدفقات النقدية للفترة.        (د) 

  .محاسبية المھمة والمعلومات التوضيحية األخرىلسياسات الاإليضاحات، وتشمل       (ھـ) 

  أ.38و 38المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما ھي محددة في الفقرتين     (ھـ أ) 

تعيد  ماعندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى، أو عندالسابقة فترة البداية  كما في الماليقائمة المركز       (و) 
- أ40وفقاً للفقرات  قوائمھا المالية فيالمالية بأثر رجعى، أو عندما تعيد تصنيف البنود في قوائمھا نود البعرض 

   د.40
  

ال، يمكن للمنشاة  ھذا المعيار. فيتلك المستخدمة  بخالف الماليةستخدم عناوين للقوائم أن ت للمنشأة يمكن على سبيل المث
  بدالً من "قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر".أن تستخدم العنوان "قائمة الدخل الشامل" 
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دخل           أ10 يمكن للمنشأة أن تعرض قائمة واحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر، مع عرض الربح أو الخسارة وال
ا ربح أو الخس م ال رض قس ى أن يُع اً، عل مين مع رض القس مين. ويجب ان يُع ي قس ر ف امل االخ اً الش رة أوالً متبوع

ربح أو  ربح أو الخسارة في قائمة منفصلة لل دخل الشامل االخر. يمكن للمنشاة أن تعرض قسم ال مباشرةً بقسم ال
ربح أو الخسارة  ة المنفصلة لل ة، يجب أن تسبق القائم ذه الحال ي ھ ي تعرض  -مباشرةً  –الخسارة. وف ة الت القائم

  أو الخسارة.  الدخل الشامل، والتي يجب أن تبدأ بالربح

  .متساوية من االھميةلقوائم المالية بدرجة من االمجموعة الكاملة  فيالقوائم المالية  جميع أن تعرض المنشأةيجب على            11

 ]حذفت[          12

الرئيسة ألداء  السماتح يصف ويوض استعراضاً مالياً من قبل االدارةتعرض كثير من المنشآت، خارج القوائم المالية،            13
ا التيعدم التأكد الرئيسة  وحاالتالمنشأة ومركزھا المالي،  ل يشمل أن  يمكنو .تواجھھ ا مث ر استعراض م ذا التقري ھ

  يلى: 

 تعمل فيھا التيالبيئة،  فيالتغيّرات  في ذلكا ــ، بمالمالياألداء  ددــتح التية ـــل والمؤثرات الرئيســالعوام     (أ) 
لمحافظة على األداء ا من أجلستثمار لالة، وتجاوب المنشأة مع ھذه التغيرات وآثارھا، وسياسة المنشأة المنشأ
  توزيع األرباح. تھا لذلك سياس فيوتعزيزه، بما  المالي

  االلتزامات إلى حقوق الملكية. لمتعلقة باالمستھدفة  نسبتھامصادر تمويل المنشأة و     (ب) 

ً ، الماليقائمة المركز  في غير المثبتة موارد المنشأة     (ج)    للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفقا

ة  -تعرض كثير من المنشآت أيضاً            14 وائم المالي ارير  -خارج الق وائمتق ل  وق اريرمث ة التق وائم البيئي ة المضافة وق ، القيم
ة، خاصة في الصناعات التي  ا مھم دماوعتكون العوامل البيئية فيھ د ن ون يع ة من  الموظف . المستخدمينمجموعة مھم

  خارج القوائم المالية خارجة عن نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي. المعروضةوتعد التقارير والقوائم 

  العامة  السمات
  

  العرض العادل وااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي

ز  -بعدل  –ة يجب أن تعرض القوائم المالي          15 الي،المرك اليواألداء  الم دفقات الم للمنشأة. ويتطلب العرض  ةالنقدي والت
راً العادل  امالتعن صادقاً  تعبي ار المع ً واألحداث والظروف األخرى،  ،آث ا ات  وفق ات  وضوابطللتعريف ةاالثب  المتعلق
ة  ينتج عنأن . ويفترض 3"اإلطار" في المحددة والمصروفاتوالدخل  ،وااللتزامات ،باألصول ايير الدولي تطبيق المع

  إضافي عند الضرورة، قوائم مالية تحقق عرضاً عادالً. إفصاحللتقرير المالي، مع 
   

الي، بقوائمھا المالية  تلتزم في إعدادمنشأة  أييجب على            16 ر الم ة للتقري ايير الدولي نصالمع تحفظ الصريح ال ر الم ي، وغي  ف
ا  أن تصفلمنشأة وال يجوز ل لتزام.عن ھذا االاإليضاحات  ةالقوائم المالية بأنھ الي، إال با ملتزم ر الم ة للتقري ايير الدولي لمع

  .الدولية للتقرير المالي إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات المعايير

ق لية للتقرير المالي المعايير الدوبااللتزام من خالل تحقق المنشأة عرضاً عادالً  -تقريبا  -جميع الظروف  في          17 التي تنطب
  من المنشأة ما يلى:  -أيضاً  –ويتطلب العرض العادل  عليھا.

ً محاسبية السياسات الختيار وتطبيق إ         (أ)   فيالسياسات المحاسبية والتغيرات " 8 الدوليمعيار المحاسبة ل وفقا
التي منظومة من اإلرشادات المعتمدة  8الدولي سبة ويحدد معيار المحا ."التقديرات المحاسبية واألخطاء

  . ما بندعلى  -بشكل محدد  -  ينطبق دولي للتقرير الماليمعيار  ظل غياب فيالحسبان  فيتأخذھا اإلدارة 

معلومات مالئمة، ويمكن االعتماد  بطريقة توفرذلك السياسات المحاسبية،  فيمعلومات، بما ال عرض      (ب) 
  ابلة للفھم. قابلة للمقارنة وقو ،عليھا

المعايير الدولية للتقرير المالي غير  فييكون االلتزام بمتطلبات محددة  عندماتوفير إفصاحات إضافية       (ج) 
 المالي، وأحداث وظروف أخرى على المركز معينة معامالتكاٍف لتمكين المستخدمين من فھم تأثير 

  للمنشأة.  الماليواألداء 

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة،  من خالل مناسبةسياسات محاسبية غير اختيار  أن تتداركشأة لمنل يمكنال            18
  . التوضيحيةاإليضاحات أو المواد  من خاللأو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحاسبة معايير مجلس استبدل، 2010وفي سبتمبر  .]"وعرض القوائم المالية دإطار إعدا"[ في المحددھدف القوائم المالية لشارات إ 24- 15تتضمن الفقرات    3

  ."المفاھيم "إطارمن  1 الفصل أنظرالغرض العام:  ذو التقرير الماليالذي استبدل ھدف القوائم المالية بھدف  ،"المالي التقرير مفاھيم إطار" بـ" اإلطار" الدولية
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سيكون مضلالً  في معيار دولي للتقرير المالي بمتطلبفيھا اإلدارة إلى أن االلتزام  تخلص التي، للغايةرة الحاالت الناد في              19
ذا  أن تخرج عن، يجب على المنشأة "اإلطار" فيالقوائم المالية المحدد  ھدفعارض مع أنه يتإلى حد  - كبير بشكل - ھ

ً المتطلب  ك المالئم يتطلب، أو  التنظيميا كان اإلطار ، وذلك إذ20الفقرة  في المحددةللطريقة  وفقا ع بخالف ذل ل ال يمن مث
  .ھذا الخروج

ُ للتقرير المالي،  لمعيار دولي متطلب عنالمنشأة  خرجتإذا              20   عما يلى: أن تفصح يھا، فإنه يجب عل19لفقرة ل وفقا

 والتدفقات النقدية الماليواألداء  الماليعن المركز  - بعدل -أن القوائم المالية تعبر  إلى خلصتأن اإلدارة          (أ) 
  . للمنشأة

وذلك  معينمتطلب أنھا خرجت عن باستثناء التي تنطبق عليھا، التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي  أنھا       (ب) 
  . عادل عرض لتحقيق

 التيذلك المعالجة  في، بما الخروج، وطبيعة منشأةخرجت عنه العنوان المعيار الدولي للتقرير المالي الذى         (ج)
في ھذه الظروف  –فيما لو تمت  – جعل ھذه المعالجةي الذي والسبب، الدولي للتقرير المالي يتطلبھا المعيار

   المطبقة.، والمعالجة "اإلطار" في المحددالقوائم المالية  ھدفتتعارض مع  جداً، مما يجعلھامضللة 

ً  كان سيتم التقرير عنهالقوائم المالية،  في بندكل على  للخروج المالياألثر       (د)   ، وذلك لكل فترة بالمتطلب التزاما
  معروضة.

ارالمنشأة  تخرج عندما             21 الي  عن متطلب لمعي ر الم ي للتقري يدول رة سابقة،  ف ذا الخروجفت ؤثر ھ الغ  وي ى المب عل
  (ج) و(د). 20 في الفقرة المحددةأن تقوم باإلفصاحات  يھاالحالية، فإنه يجب علالقوائم المالية للفترة  في المثبتة

ابقة  في -المنشأة  تخرج، على سبيل المثال، عندما 21تنطبق الفقرة               22 ار عن متطلب –فترة س ي في معي ر  دول للتقري
ذا  وأقياس أصول لالمالي  ؤثر ھ ات، وي رالخروج التزام اس التغي ى قي يات عل ةاألصول وااللتزامات  ف  في المثبت

  القوائم المالية للفترة الحالية.

اليمتطلب ب االلتزام أن إلى اإلدارةفيھا  تخلص التي، الحاالت النادرة للغاية في             23 ر الم ي للتقري يكون س في معيار دول
ع اإلطار  ،"اإلطار" في محدداليتعارض مع ھدف القوائم المالية إلى حد انه  – كبيربشكل  –مضلالً  في حين يمن
بتخفض أن ، فإنه يجب على المنشأة المتطلبالخروج عن  المالئم التنظيمي زام المضللة الجوان ، المتصورة لاللت

  اإلفصاح عما يلى: بإلى أقصى حد ممكن، وذلك 

 أن إلىخلصت اإلدارة  أنوسبب  ، وطبيعة المتطلب،اإلشكالموضوع  للتقرير المالي الدوليعنوان المعيار        (أ) 
تعارض مع ھدف ي إلى حد أنه –بشكل كبير  –يكون مضلالً سھذه الظروف،  فيااللتزام بھذا المتطلب، 

  . "اإلطار" فيالقوائم المالية المحدد 

 لكل دل، وذلكعا عرضضرورية لتحقيق  إلى أنھا تعد اإلدارة تــــخلصالقوائم المالية في  بندل ــكل تعديالتال       (ب) 
 .معروضة فترة

ايتعارض س، 23-19لغرض الفقرات              24 ة  ھدفمن المعلومات مع  بند م وائم المالي دماالق ر  عن عن  -بصدق  –ال يعب
امالت ي واألحداث والظروف األخرى  ،المع عالت ا، أو يتوق ر عنھ تھدف التعبي ولبشكل  –يس ا،  -معق ر عنھ أن يعب
رارات االقتصادية  محتملسيكون من ال وبالتالي ى الق ك عل يأن يؤثر ذل د  الت ة. وعن وائم المالي يتخذھا مستخدمو الق
ي طلب محدد تما إذا كان االلتزام بم تقدير الي سيكون مضلالً في معيار دول ر الم ر  -للتقري ه -بشكل كبي ى حد أن  إل

  الحسبان ما يلى:  في الخذا اإلدارة على، يجب "طاراإل" فييتعارض مع ھدف القوائم المالية المحدد 

  معينة.ظروف  فيسبب عدم تحقيق ھدف القوائم المالية           (أ) 

وإذا كانت  بالمتطلب.تلتزم  التيالمنشآت األخرى ب ةــتلك المتعلقأة عن ــــة اختالف ظروف المنشـــكيفي     (ب) 
 - قابل للنقض  -افتراض مسبق ، فإنه يكون ھناك بالمتطلبتلتزم  مشابھةظروف  فيالمنشآت األخرى 

يتعارض مع ھدف القوائم  إلى حد أنه –بشكل كبير  –يكون مضلالً  لن بالمتطلببأن التزام المنشأة 
  ."اإلطار" فيالمالية المحدد 
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  االستمراية

ة، يجب                 25 وائم المالي د إعداد الق ىعن ويمإجراء  اإلدارة عل ى االس تق درة المنشأة عل ا منشأة مستمرةتمرار لق ى أنھ . عل
م تكن  االستمراريةالقوائم المالية على أساس  أن تعدويجب على المنشأة  وي اإلدارةما ل أن المنشأة، أو  أن تصفي تن

، تقويمھا جراءبديالً واقعياً سوى أن تفعل ذلك. وعندما تكون اإلدارة على علم، عند إ ليس لديھا ه، أو أنتوقف األعمال
د االت ع د بح بيةم تأك ة نس ة، ذات اھمي ى  متعلق أة عل درة المنش ى ق رة عل كوكاً كبي ى ش د تلق روف ق داث، أو ظ بأح
ى المنشأة كمنشأة مستمرةاالستمرار  ه يجب عل دما  أن تفصح، فإن ك. وعن د تل دعن حاالت عدم التأك أة  ال تع المنش

ذ عليھا أن تفصح، فإنه يجب االستمراريةالقوائم المالية على أساس  ة، عن ھ ذي األساسمع ه الحقيق ه ال  أعدت علي
  .منشأة مستمرة ال تعد المنشأةأن القوائم المالية، وسبب 

د                 26 ويمعن ان فرض  تق ا إذا ك دم تمرارية يع باً،  االس ذ مناس ياإلدارة تأخ بان  ف عالحس ة  جمي ات المتاح نالمعلوم  ع
لكون ي والذي ،المستقبل ى األق ىولكن ال يقتصر  – عل د  - عل ر. وتعتم رة التقري ة فت ي عشرة شھراً من نھاي اثن
ة  ائق األدرج ى الحق بان عل ي الحس ذ ف يخ ون  ف دما يك ة. فعن دى اكل حال ة، ل ات المربح ن العملي اريخ م أة ت لمنش

تمرارية استنتاجالمنشأة إلى  تتوصلالموارد المالية، فقد وسھولة للوصول إلى  اً ألساس االس دَّ ت أن المحاسبة وفق ع
من العوامل  مجموعة واسعةالحسبان  تأخذ في أناإلدارة  يلزم. وفى حاالت أخرى، قد تفصيليدون تحليل  ةمناسب

دين تسديدبالربحية الحالية والمتوقعة، وبرامج  المتعلقة ةوالمصادر  ال ل أن الممكن ل قب تبدال التموي ا أن الس  يمكنھ
  يعدَّ مناسباً. االستمرارية أساستصل إلى قناعة بأن 

  ساس االستحقاق المحاسبة وفقاً أل

ً  المحاسبة باستخدام قوائمھا المالية أن تعديجب على المنشأة                 27 باستثناء معلومات التدفق  ،االستحقاق ألساس وفقا
  .النقدي

ودالمنشأة تثبت ساس االستحقاق، المحاسبة وفقاً أل ما تستخدمعند                28 ا البن ى أنھ ة  عل وق الملكي أصول والتزامات وحق
تلك العناصر الواردة في ثبات إ وضوابطتعريفات  يتطبق عليھاومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما  ودخل

  .5" "اإلطار
  

   التجميع األھمية النسبية و

ى المنشأة                 29 ل  أن تعرضيجب عل ة ك ة نسبية  -فئ ود من ال -ذات اھمي ى  بشكل منفصل.بھة متشاالبن ويجب عل
  .ذات أھمية نسبيةغير ما لم تكن  –بشكل منفصل  - ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفةعرض البنود أن تالمنشأة 

رمعالجة  منالقوائم المالية تنتج                  30 امالت  عدد كبي ياألحداث األخرى  وأمن المع ة الت ات في تكون مجمع ً  فئ ا  وفق
ة  لطبيعتھا، ة النھائي ا. والمرحل يأو وظيفتھ ع والتصنيف  ف ة التجمي ات مختصرة ومصنفة ھيعملي  ،عرض بيان

مع البنود  يُجمع، فإنه ذا أھمية نسبية –بشكل منفرد  –مستقل  بند لم يكنوإذا  .القوائم المالية في اً مستقلةبنود تشكل
 لتبرير -بشكل كاٍف  – ال يكون ذا أھمية نسبيةند الذى والب .اإليضاحات فيالقوائم المالية، أو تلك  فياألخرى، إما 

  اإليضاحات. في - بشكل منفصل –عرضه  يبررالقوائم، قد تلك  في -بشكل مفصل  –عرضه 
  

ة على المنشأة عند تطبيق ھذا المعيار والمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى يجب               أ 30 بان كاف ، ومع األخذ في الحس
ي تتضمن اإليضاحات.  لحقائق والظروف، أن تتخذ قراراتا ة والت وائم المالي ع المعلومات في الق عن كيفية تجمي

ة بتشويشلمنشأة ل وال يجوز ا المالي م قوائمھ ة فھ ل قابلي ة  تقلي ة أو بالمعلومات الجوھري ر الجوھري المعلومات غي
  فة.التي لھا خصائص طبيعة ووظائف مختل الجوھريةبتجميع البنود 

الي                 31 ر الم ة للتقري ايير الدولي دد بعض المع من  تح ي تتض ة والت وائم المالي ي الق ا ف وب إدراجھ ات المطل المعلوم
أة اإليضاحات. ال  زم المنش ً يل وفر إفصاحا دداً  أن ت اً بموجب مح الي إذا كانت  مطلوب ر الم ة للتقري ايير الدولي المع

ى ھذا ھو الحال حتى  .جوھريةغير ن اإلفصاح الناتجة عالمعلومات  إذا إحتوت المعايير الدولية للتقرير المالي عل
بان أة األخذ في الحس ى المنش ان  قائمة من المتطلبات المحددة أو أوضحتھا كمتطلبات حد أدنى. يجب عل ا إذا ك م

ايير الد ما يكونينبغي تقديم إقصاحات إضافية عند ات المحددة في المع زام بالمتطلب ر اإللت الي غي ر الم ة للتقري ولي
ر م أث ة لفھ وائم المالي تخدمي الق ين مس افي لتمك الي  ك ز الم ى المرك ة وأحداث وظروف أخرى عل امالت معين مع

  واألداء المالي للمنشأة.
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قاصـــة الم

وز                 32 أة ل ال يج ريلمنش ين  أن تج ات، أو ب ين األصول وااللتزام دخلمقاصة ب ة، أو والمصروفات،  ال ن مطلوب م تك ا ل م
  .بموجب معيار دولي للتقرير المالي مسموحاً بھا

دخلعن و ،عن األصول وااللتزامات - بشكل منفصل –التقرير بالمنشأة تقوم                 33 دماوالمصروفات.  ال تثناء عن  وباس
ةتعكس المقاصة جوھر  إن ، أو الحدثالمعامل يإجراء المقاصة ، ف ائمتي)  ف ة (ق دخل قائم ارة وال ربح أو الخس ال

ر امل اآلخ ي، أو الش ز  ف ة المرك اليقائم تقص، الم درة  ين ن ق تخدمينم امالت المس م المع ى فھ داث  ،عل واألح
د  بالصافياألصول  قياس ال يعدَّ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة.  تقديرعلى وحدثت  التيوالظروف األخرى  بع

ديون المشكوك من  مخصص التقادم طرح ،على سبيل المثال - مخصصات التقويم طرح المخزون، ومخصص ال
  مقاصة. - المدينين منفي تحصيلھا 

رادات "ا 15يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي                 34 اس اإلي إليرادات من العقود مع العمالء" من المنشأة أن تقوم بقي
ا.  ل سلع أو خدمات موعود بھ من العقود مع العمالء بمبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن لھا حق فيه مقابل تحوي

ة وحسومات رادات المثبت أي خصومات تجاري غ اإلي أ حجم على سبيل المثال، يعكس مبل ا المنش ة. في تسمح بھ
دة  ية المول ة في األنشطة الرئس ا ثانوي رادات ولكنھ د إي امالت أخرى ال تول أة بمع سياق نشاطھا المعتاد تقوم المنش

ه ھذه المعامالتمثل نتائج  المنشأة لإليرادات. وتعرض ة ب ة أي دخل بالمصروفات المتعلق ئة  بصافي مقابل والناش
  : على سبيل المثال االخر. ، أو الحدثالمعاملةعندما يعكس ھذا العرض جوھر  ،عن المعاملة نفسھا

ائر من  تعرض          (أ)  أة المكاسب والخس تبعادالمنش ا  اس ة، بم ر المتداول ياألصول غي تثمارات  ف ك االس ذل
ةالبيعية  والمصروفاتلألصل  المبلغ الدفتري بطرحواألصول التشغيلية، وذلك  تبعاد المتعلق من  باالس

   اد.االستبعالمتحصالت من 

بة ل        (ب)  ات بالنس ةلنفق ّم  المتعلق ه، إبمخصص ت ً ثبات ا بة  وفق ار المحاس دوليلمعي ات " 37 ال المخصص
ة المحتملة وااللتزامات اق  والمستردة، "واألصول المحتمل ديبموجب اتف ى  تعاق مع طرف ثالث (عل
  .المتعلق بھا لغ المستردبالمب أن تخفضھالمنشأة ل فإنه يمكن ،)المورداتفاقية ضمان  ،سبيل المثال

  
ى              35 ك،  باإلضافة إل رضذل أة ا تع كل صاٍف  –لمنش ائر  -بش ئةالمكاسب والخس امالت  الناش ن المع ة م ن مجموع ع

ائر  تبادلمكاسب وخسائر  ،المتشابھة، على سبيل المثال ئة عنالعمالت األجنبية، أو المكاسب والخس األدوات  الناش
ك .لمتاجرةلھا المالية المحتفظ ب أة  تعرض، بالرغم من ذل ل المنش ائر مث ذه المكاسب والخس إذا  -بشكل منفصل  –ھ

  .ذات اھمية نسبيةكانت 

   التقريردورية 

ة)  فيمجموعة كاملة من القوائم المالية (بما أن تعرض المنشأة  علىيجب               36 ك المعلومات المقارن ل -ذل ى األق  - عل
نوياً. دما  س روعن رة  تغي ة فت أة نھاي ا المنش رة تقريرھ ة عن فت وائم المالي ولوتعرض الق ن أقصر، أو أط نة م  س
  عما يلى:  -تغطيھا القوائم المالية  التيباإلضافة إلى الفترة  - أن تفصح، فإنه يجب عليھا واحدة

   أقصر.، أو أطولستخدام فترة إسبب      (أ) 

  قابلة للمقارنة. -بشكل كامل  –قوائم المالية ليست ال فيحقيقة أن المبالغ المعروضة     (ب) 

ادةً              37 د ع أة  تع وائم الالمنش ةالق رة عن  - بشكل ثابت  - مالي دةفت نة واح ك، تفضل بعض المنشآت ب .س  -الرغم من ذل
  رسة.وال يمنع ھذا المعيار ھذه المما .أسبوع 52عن فترة التقرير، على سبيل المثال،  –ألسباب عملية 

  المعلومات المقارنة
  

   الحد األدنى من المعلومات المقارنة

ى              38 ة  أن تعرض المنشأة يجب عل ع الفترة السابقةتتعلق بمعلومات مقارن الغ لجمي ي المب ا ت الت ر عنھ يم التقري  ف
ر المت عندماباستثناء  ،لفترة الحاليةلالقوائم المالية  ك. و خالفتطلب تالي أو سمح المعايير الدولية للتقري يجب ذل

مالئمة لفھم القوائم المالية للفترة إذا كانت والوصفية،  السرديةمعلومات مقارنة للمعلومات  أن تدرجالمنشأة على 
  الحالية.

االخر،  كحد أدنى، يجب على المنشأة أن تعرض قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل            أ38
ائمتين ل ة وق دفقات النقدي راتوقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضھا)، وقائمتين للت حقوق  في لتغي

  ، واإليضاحات المتعلقة بھا.الملكية
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وائم الموفرة في السردية المعلومات تظل ،الحاالت بعض في           ب38 ة الق رة ( المالي راتللفت ابقة )الفت ةمالئ الس رةفي ا م  لفت
ركانت نتائجه  ،قضائي نزاع تفاصيلعن  الحالية الفترة في المنشاة تفصح على سبيل المثال، .الحالية د غي  في ةمؤك
ل ولم السابقة فترةال نھاية د تُح د . بع تفيدفق ة أنمن اإلفصاح عن معلومات ب المستخدمون يس د عدم حال  كانت التأك

ا تم التي الخطواتعن  اإلفصاح عن معلومات ومن ،السابقة فترةال نھاية في موجودة رة خالل اتخاذھ ة لحل الفت  حال
  .التأكد عدم

   معلومات مقارنة إضافية

ة بموجب            ج38 ة المطلوب ة المقارن وائم المالي ى من الق ى الحد األدن ة باإلضافة إل يمكن للمنشاة أن تعرض معلومات مقارن
اليالمعايير الدولية للتقرير المالي،  ر الم ة للتقري ويمكن أن تتكون  .طالما أن تلك المعلومات تُعد وفقاً للمعايير الدولي

ا أن تشمل 10معلومات المقارنة ھذه من واحدة أو أكثر من القوائم المشار إليھا في الفقرة   مجموعة، ولكن ال يلزمھ
اة المالية القوائم من كاملة ى المنش ة . وعندما يكون ھذا ھو الحال، يجب عل أن تعرض معلومات اإليضاحات المتعلق

 بتلك القوائم اإلضافية. 
 

على سبيل المثال، يمكن للمنشاة أن تعرض قائمة ثالثة للربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر (وبذلك تعرض الفترة             د38
إن ال ك، ف ة الحالية، والفترة السابقة وفترة مقارنة إضافية واحدة). بالرغم من ذل أن تعرض قائم ة ب ر مطالب أة غي منش

ة إضافية  ثالثة للمركز المالي، أو قائمة ثالثة للتدفقات النقدية أو قائمة ثالثة للتغيرات في حقوق الملكية (أي قائمة مالي
ك ة بتل ة المتعلق ة، المعلومات المقارن القوائم المالي  مقارنة). إن المنشأة مطالبة بأن تعرض، في اإليضاحات المرفقة ب

   القائمة اإلضافية للربح أو الخسارة والدخل الشامل اإلضافية. 
39-  
 ]حذفت[              40

  
  التغير في السياسة المحاسبية، أو إعادة العرض بأثر رجعي أو إعادة التصنيف 

، باإلضافة إلى الحد األدنى من يجب على المنشأة أن تعرض قائمة ثالثة للمركز المالي كما في بداية الفترة السابقة             أ40
  أ، إذا:38القوائم المالية المقارنة المطلوبة في الفقرة 

 تصنيف تعيد أو، رجعى بأثر تعيد عرض البنود في قوائمھا المالية أو، رجعى بأثر محاسبية سياسة تطبقكانت  )أ(
 .المالية قوائمھا في البنود

ان ل ) ب( ى، أو ك أثر رجع ق ب رضلتطبي ادة الع أثر رجع إلع بية  ىب ة نس اثير ذو أھمي نيف ت ادة التص ى أو إلع عل
  المعلومات في قائمة المركز المالي في بداية الفترة السابقة. 

  
  أ، يجب على المنشأة أن تعرض ثالث قوائم للمركز المالي كما في:40الظروف الموضحة في الفقرة  في           ب40

  . الفترة الحالية نھاية      ) أ(

  .السابقة الفترة نھاية    ) ب(

  الفترة السابقة. بداية    ) ج(

رة            ج 40 اً للفق ا أن تفصح عن 40عندما تكون المنشأة مطالبة بأن تعرض قائمة مركز مالي إضافية وفق ه يجب عليھ أ، فإن
دولي  44-41المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  بة ال ا 8ومعيار المحاس ك، ال يلزمھ الرغم من ذل أن تعرض . وب

  اإليضاحات المتعلقة بقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في بداية الفترة السابقة. 

ابقة بغض          د  40 رة الس ا النظر يجب أن يكون تاريخ قائمة المركز المالي االفتتاحية تلك ھو كما في بداية الفت كانت  إذا عم
  ج). 38لفترات أبكر (كما ھو مسموح به في الفقرة القوائم المالية للمنشأة تعرض معلومات مقارنة 

رت إذا              41 ود  غي نيف البن رض، أو تص أة ع يالمنش ا  ف ب عليھ ه يج ة، فإن ا المالي دقوائمھ نيف  أن تعي الغتص  المب
الغالمنشأة تصنيف  تعيدالمقارنة، ما لم تكن إعادة التصنيف غير عملية. وعندما  ة،  المب ه يجب المقارن ا فإن عليھ

  : (متضمناً كما في بداية الفترة السابقة) يليعما أن تفصح 

  طبيعة إعادة التصنيف.      (أ) 
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   .تصنيفھا التي يُعادبنود ال فئة منمبلغ كل بند، أو      (ب) 

 سبب إعادة التصنيف.      (ج) 

  عما يلى:  أن تفصحالمنشأة يجب على  ه، فإنالمقارنة المبالغتصنيف  أن يُعاد من غير العملي كونيعندما              42

  المبالغ.سبب عدم إعادة تصنيف      (أ) 

  .المبالغتصنيف  إذا اُعيد ستٌجرى تكان التي التعديالتطبيعة    (ب) 

رارات االقتصادية  في المستخدمينتعزيز قابلية المعلومات للمقارنة بين الفترات يساعد              43 اذ الق  -ة خاصة بصفو -اتخ
ؤ. وفى بعض الظروفإ ة ألغراض التنب ات المالي ويم اتجاھات المعلوم ة تق ون ،مكاني ر من يك ي غي اد  العمل أن يُع

قد ال تكون  ،على سبيل المثال .فترة سابقة معينة لتصبح قابلة للمقارنة مع الفترة الحاليةل المقارنة معلوماتالتصنيف 
ة تسمح ال فيالمنشأة قد قامت بتجميع البيانات  ابقة بطريق رات) الس رة (الفت ادةبفت ونالتصنيف إع د يك ر  ، وق من غي

  نتاج المعلومات.العملي أن يُعاد إ

بة               44 ار المحاس دد معي دولييح ديالت 8 ال ة  التع ة لالمطلوب ات المقارن رلمعلوم دما تغي بية أو  عن ة محاس أة سياس المنش
  تصحح خطأ.

  ثبات طريقة العرض 

 : ما لم التي تليھا،القوائم المالية من فترة إلى  فيعلى طريقة عرض وتصنيف البنود  أن تحافظ المنشأة علىيجب              45

ر يكون        (أ)  د  في مھممن الواضح، بعد حدوث تغيي ات المنشأة، أو بع ة عملي ة، أن  استعراضطبيع ا المالي قوائمھ
ر  يكون أكث ر س نيفاً آخ اً أو تص بعرض ذ ةمناس د األخ ي، بع بان  ف وابطالحس ات  ض ق السياس ار وتطبي اختي

  ، أو 8 الدوليمعيار المحاسبة  فيالمحاسبية الواردة 

   العرض.طريقة  فيتغييراً  يتطلب معيار دولي للتقرير المالي     (ب) 

زم القوائم المالية إلى طريقة عرض استعراض ل، أو مھم استبعادستحواذ أو إ قد يشير ،على سبيل المثال             46 ه يل وائم أن الق
ة  تغيربطريقة مختلفة. و أن تُعرض المالية ا المالي ة عرض قوائمھ أة طريق ة العرض  إذا كانت –فقط  -المنش طريق
الھيكل  ومن المحتمل أن يستمرالقوائم المالية،  لمستخدميمعلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة توفر  الُمغيرة
أة ،العرضطريقة  فيھذه التغييرات مثل  إجراءوعند  .القابلية للمقارنة تتضرربحيث ال  الُمنقح، تصنيف  تعيد المنش

  .42و 41 تينلفقرلالمقارنة وفقاً  معلوماتھا

  
  والمحتوى  الھيكل

  
  مقدمـة 

ة               47 ار إفصاحات معين ذا المعي ب ھ ييتطل ز  ف ة المرك اليقائم ي، أو الم ائم ف ة (ق ارة و تي)قائم ربح أو الخس دخل ال ال
يھذه القوائم أو  فيحقوق الملكية، ويتطلب اإلفصاح عن بنود مستقلة أخرى إما  فيقائمة التغيّرات  فيالشامل، أو   ف

  .النقديمتطلبات عرض معلومات التدفق  "قائمة التدفقات النقدية" 7 الدولياإليضاحات. ويحدد معيار المحاسبة 
 

. القوائم المالية فييشمل البنود المعروضة الذي  ،واسعالمعنى المصطلح "اإلفصاح" ب -أحيانا  – تخدم ھذا المعياريس              48
مثل ھذه اإلفصاحات ب يمكن القيامو تتطلب إفصاحات. األخرى المعايير الدولية للتقرير الماليوإضافة إلى ذلك، فإن 

  .آخر للتقرير المالي معيار دولي فيھذا المعيار، أو  فيآخر  مكانفي  خالف ذلك يُحددما لم  ،القوائم المالية في

  تحديد القوائم المالية 

ة  في نفسعن المعلومات األخرى أن تميزھا القوائم المالية و –بشكل واضح  –أن تحدد المنشأة  علىيجب               49 الوثيق
  المنشورة.

ة للتق              50 ايير الدولي ق المع اليتنطب ر الم ط  – ري ات األخرى  -فق ى المعلوم يس بالضرورة عل ة، ول وائم المالي ى الق عل
ي، أوفى تقرير معد وفق متطلبات تنظيمية، أو السنويالتقرير  فيالمعروضة  ة أخرى ف اًء عل .وثيق هوبن ه من ي ، فإن

م أن  تمكنالمھ تخدموال ي ز نمس ن تميي ات  م دتالمعلوم ي أُع تخدام الت ايير الدو باس الي، المع ر الم ة للتقري ن لي ع
  ھذه المتطلبات. ليست موضوعتكون مفيدة للمستخدمين ولكنھا  قد التيالمعلومات األخرى 
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ك، يجب  .كل قائمة مالية واإليضاحات -بشكل واضح  –أن تحدد المنشأة  علىيجب              51 ىوباإلضافة إلى ذل المنشأة  عل
   :لجعل المعلومات المعروضة قابلة للفھم الحاجةعند  ذلكتكرر أن و، بشكل بارزالمعلومات التالية أن تظھر 

ر  وأي، لتعريفھاخرى األوسائل الأو  المعدة للتقريرالمنشأة  إسم     (أ) يتغيي ر  ف رة التقري ة فت ذ نھاي ذه المعلومات من ھ
  السابقة. 

   .مجموعة من المنشآتل، أو بعينھامنشأة لما إذا كانت القوائم المالية    (ب) 

  و اإليضاحات. أمجموعة القوائم المالية،  التي تغطيھا تاريخ نھاية فترة التقرير، أو الفترة   (ج) 

  .21 الدوليمعيار المحاسبة  في ُعرفت كما، العرض عملة    (د) 

  القوائم المالية. فيعرض المبالغ  فيمستوى التقريب المستخدم    ) ھـ(

أة               52 توفى المنش ات التس ي متطلب واردة ف رة ال فحات 51الفق بة للص اوين المناس رض العن الل ع ن خ وائم ،م  ،والق
دَّ  ،واألعمدة ،واإليضاحات ك. ويع ابه ذل م الشخصيوما ش اً  الحك يمطلوب ة لعرض  ف د أفضل طريق ل تحدي ذه مث ھ
ال .المعلومات أة  ،فعلى سبيل المث دما تعرض المنش ة، العن ة بصورة إلكتروني وائم المالي ه ق ً  –ال تستخدم فإن ا  - دائم

ةفي  الُمتضمنةالمعلومات  لتضمن أن أعاله البنودالمنشأة  تعرض حينذاكو ؛الصفحات المنفصلة وائم المالي يمكن  الق
  .فھمھا

ن وحدات عرض المعلومات باآلالف أو الماليين م من خاللأكثر قابلية للفھم  -غالباً  – المنشأة القوائم المالية تجعل              53
ا عملة العرض. والً طالم أة أن ويعدَّ ھذا اإلجراء مقب ب، و المنش معلومات ذات ال تحذف تفصح عن مستوى التقري

  أھمية نسبية.

   الماليقائمة المركز 
  

   الماليقائمة المركز  في تُعرض التيالمعلومات 

  : يةبنودا مستقلة تعرض المبالغ التال قائمة المركز المالي تشمليجب أن      54

  واآلالت والمعدات.  العقارات،أ)         

  العقارات االستثمارية.      (ب) 

  األصول غير الملموسة.       (ج) 

  (ھـ) و(ح) و(ط).  فياألصول المالية (باستثناء المبالغ الموضحة        (د) 

  تتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية.  التياالستثمارات       (ھـ) 

  . "الزراعة" 41ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  األصول الحيوية       (و) 

  المخزون.        (ز) 

  . المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرھم       (ح) 

  الت النقد.النقد ومعادِ        (ط) 

المصنفة  االستبعادمجموعات  في ضمنةالُمتلبيع واألصول لاألصول المصنفة على أنھا محتفظ بھا  مجموع      ) ي(
ً للمعيار لمحتفظ بھا على أنھا  لبيع لاألصول غير المتداولة المحتفظ بھا " 5للتقرير المالي  الدوليلبيع، وفقا

  . "والعمليات غير المستمرة

  . المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرھم      (ك) 

  . المخصصات      (ل) 

  (ك) و(ل).  فيالمدرجة  المبالغااللتزامات المالية (باستثناء       (م) 

  ."الدخل "ضرائب 12 الدوليمعيار المحاسبة  في ُعرفت كما، الحاليةالتزامات وأصول الضريبة      (ن) 

  .12 الدوليمعيار المحاسبة  في ُعرفت كما، ل الضريبة المؤجلةوأصو التزامات الضريبة المؤجلة    ) س(

ً للمعيار لالمصنفة على أنھا محتفظ بھا  االستبعادمجموعات  في الُمتضمنةااللتزامات      ) ع( للتقرير  الدوليلبيع وفقا
  . 5المالي 

   .ضمن حقوق الملكية المعروضةحصص غير المسيطرة، ال    ) ف(

  األم. المنشأةبمالك  الخاصةرأس المال المصدر واالحتياطيات     ) ص(
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رة  بنوداً مستقلة إضافية أن تعرض المنشأة علىب يج              55 واردة في الفق ود ال اوين  )،54(بما في ذلك تفصيل البن وعن
  للمنشأة. الماليھذا العرض مالئماً لفھم المركز مثل ، عندما يكون المالي قائمة المركز فيومجاميع فرعية 

ً             أ 55   ، يجب أن تكون ھذه المجاميع الفرعية:55للفقرة  عندما تعرض المنشأة المجاميع الفرعية وفقا

 مكونة من بنود للمبالغ المثبتة والمقاسة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. ) أ(

 معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشكل المجاميع الفرعية واضحة ومفھومة. ) ب(

  .45متسقة من فترة لفترة ووفقاً للفقرة     (ج)  

ير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية واإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقرير غ    (د) 
  المالي لقائمة المركز المالي.

ة             56 ر المتداول ة وغي ات المتداول ة، وااللتزام ر المتداول ة وغي ول المتداول أة األص رض المنش دما تع ا  ،عن ى أنھ عل
ى  (التزامات) أصول أن تصنف ال يجوز لھا، فإنه الماليقائمة مركزھا  يفتصنيفات منفصلة  الضريبة المؤجلة، عل

  أنھا أصول (التزامات) متداولة.

ود الذيال يحدد ھذا المعيار الترتيب، أو الشكل               57 أة البن ه المنش ا و .تعرض ب رة  في وردم ود  -فقط  –ھو  54الفق البن
اطبيع فيتختلف  التي ا، أو وظيفتھ اٍف  - تھ ر -بشكل ك ة المركز  في -منفصل  بشكل - العرض لتبري الي.قائم  الم
  ضافة إلى ذلك: باإل

 –جعل العرض يبنود متشابھة ل تجميعحجم، أو طبيعة، أو وظيفة بند أو  يكون عندما، بنود مستقلة تُدرج       (أ) 
ً مالئم - بشكل منفصل     .للمنشأة الماليلفھم المركز  ا

، ومعامالتھا، وفقاً لطبيعة المنشأة للبنود أو لتجميع البنود المتشابھة، وترتيبھايمكن تعديل الوصف المستخدم     (ب) 
لمنشأة ل ، يمكنفعلى سبيل المثال المالي للمنشأة.مركز المالئمة لفھم  التي تعد معلوماتالوذلك لتوفير 

  مالية. منشأةعمليات ل تعد مالئمة التيمعلومات اللتوفير  أعاله الوصفل يالمالية تعد

  : ما يليعلى أساس تقويم  - بشكل منفصل –إضافية  اً بنود ستعرضتقرر المنشأة ما إذا كانت               58

  طبيعة وسيولة األصول.       (أ) 

  .المنشأة داخلوظيفة األصول   (ب) 

  وطبيعة وتوقيت استحقاق االلتزامات. مبالغ   (ج) 

ة  يشير استخدام              59 اس مختلف اتأسس قي ى اختالف طبيع لفئ ة إل ااألصول المختلف اووظيف تھ اًء ، تھ ه وبن  تعرضھاعلي
أة  تقلة منفصلة.المنش ود مس ا بن ى أنھ ال عل بيل المث ى س ات ،عل جيل الفئ ن تس ة يمك ارات المختلف ن العق واآلالت  م

  .16 الدوليمعيار المحاسبة إعادة التقويم، وفقاً ل مبالغأو  بالتكلفةوالمعدات 

   المتداول عن غير المتداول تمييز

ا عرض األصول المتداولة وغير المتداولة، وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة، أن تالمنشأة  يجب على              60 ى أنھ عل
يتصنيفات منفصلة  اقائمة مركز ف الي ھ اً الم رات ل، وفق دما ي باستثناء، 76 -66لفق ىالعرض  وفرعن  الُمستند إل

د ك االستثناء ينطبق ماالسيولة معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة. وعن ى المنشأة  ،ذل ه يجب عل أن فإن
   .بحسب ترتيب سيولتھاعرض جميع األصول وااللتزامات ت

ع ال أن تفصح عن، فإنه يجب على المنشأة المطبقةوأيا كانت طريقة العرض              61 غ المتوق تردمبل وى، أو أن يُس د  يُس بع
  : تُسوى، أو أن تُسترد المتوقعالمبالغ  يجمع بينصل والتزام بنٍد مستقل ألعشر شھراً لكل  اثنىأكثر من 

   التقرير.شھراً بعد فترة  أثني عشرال تتجاوز  مدةخالل      (أ) 

 .التقريرفترة  بعدشھراً  عشر اثني تتجاوز مدةخالل    (ب) 

فإن تصنيف األصول وااللتزامات قابلة للتحديد بشكل واضح،  تشغيلأو خدمات خالل دورة  سلعالمنشأة  تقدمعندما              62
اليقائمة المركز  فيمتداولة وغير متداولة  إلى-بشكل منفصل  – دة الم وفر معلومات مفي ز  ي  صافيمن خالل تميي

دور التياألصول  ا  – بشكل مستمر – ت ى أنھ ال عامل عن عل كرأس م يالمستخدمة  تل ة األجل ف ات طويل  العملي
أة رز. للمنش ا يب ي ياألصول  -أيضاً  - كم ع الت قتوق ة،خالل دورة التشغيل  أن تتحق ون وااللتزامات  الحالي ي تك الت

  خالل الفترة نفسھا.واجبة التسوية 
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وفر عرض              63 ة، ي آت المالي ل المنش آت، مث ي بعض المنش ات  ف ب التصاعدي، أو ا بحسب -األصول وااللتزام لترتي
داول، نظراً ألن /متداول بحسبمعلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة من العرض  - للسيولةالتنازلي  غير مت

  .بشكل واضح قابلة للتحديدسلع أو خدمات خالل دورة تشغيل تقدم المنشأة ال 

داول أن تعرض، 60تطبيق الفقرة  عند ،سمح للمنشأةيُ               64 داول/بعض أصولھا والتزاماتھا باستخدام تصنيف مت  ،غير مت
ى  .يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة ذلك معلومات عندما يوفر السيولة،ترتيب  بحسب ىآخرو أ الحاجة إل وقد تنش

  عمليات متنوعة. لمنشأةلدى اكونيلعرض عندما ل أساس مختلط

دة               65 يتعد المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق األصول وااللتزامات مفي دير ف أة. ويتطلب  تق يولة ومالءة المنش س
الي  ر الم دولي للتقري ار ال ة: اإلفصاحات" 7المعي تحقاق األصول "األدوات المالي واريخ اس ة اإلفصاح عن ت  المالي

ال وااللتزامات المالية. وتشمل األصول المالية نالمب دينين التجاريين  غ المستحقة م رھمالم ، وتشمل االلتزامات وغي
ر  التاريخ المتوقع عن. وتعد المعلومات وغيرھملدائنين التجاريين ل المبالغ الواجبة السداد المالية السترداد أصول غي

عن تصنيف  أيضاً، بصرف النظرمفيدة التزامات مثل المخصصات  لتسوية والتاريخ المتوقعالمخزون  ،نقدية مثل
ات  ااألصول وااللتزام ى أنھ ة أو  عل ا متداول ى أنھ ةعل ر متداول ال .غي بيل المث ى س ن  تفصح ،عل أة ع غالمنش  مبل

  التقرير. بعد فترةعشر شھراً  أثني تتجاوز مدةخالل  الذي يُتوقع أن يُستردالمخزون 

  األصول المتداولة 

  متداول عندما:  أنهعلى األصل  أن تصنفيجب على المنشأة              66

  العادية. تشغيلھا خالل دورة  استخدامه،أو تنوي بيعه أو  ،األصل تحققتتوقع      (أ) 

  لمتاجرة. لغرض ا –بشكل رئيس  – األصلب تحتفظ   (ب) 

  فترة التقرير.  بعداثني عشر شھراً مدة األصل خالل  تحققتتوقع    (جـ) 

ً لقيود على 7في معيار المحاسبة الدولي  ُعرف كمانقد (لل معادالً ، أو اً يكون األصل نقد   (د)  )، ما لم يكن خاضعا
  فترة التقرير. بعد -على االقل  -تسويه التزام لمدة اثني عشر شھراً لاستبداله، أو استخدامه 

  أصول غير متداولة. على أنھاجميع األصول األخرى  أن تصنفويجب على المنشأة 

 ذات طبيعةوغير الملموسة واألصول المالية  ،المعيار مصطلح "غير متداول" ليشمل األصول الملموسةيستخدم ھذا              67
ً  المعنى كان طالما وصف بديلوال يمنع استخدام  .طويلة األجل   .واضحا

اء األصول  الوقت ھيلمنشأة ل التشغيلدورة               68 ين اقتن اب ين و لتحويلھ ا ب يتحققھ د أو  شكل ف د ادالتمعنق دما نق . وعن
األصول  وتشمل، فيفترض أنھا اثنا عشر شھراً. بشكل واضحقابلة للتحديد غير تكون دورة التشغيل العادية للمنشأة 

ة األصول  يالمتداول ق  الت تخدم، أو تتحق اع، أو تس نتب زء م غيلدورة  كج ل التش ة (مث زون و ،العادي الغ المخ المب
دينين اريين المستحقة من الم دما ) حتالتج اى عن ع تحققھ يخالل  ال يتوق ر.  أثن رة التقري د فت  وتشملعشر شھراً بع

ا -أيضاً  -األصول المتداولة  يس  – األصول المحتفظ بھ اجرة ( لغرض -بشكل رئ االمت بعض األصول  من أمثلتھ
الجزء المتداول و، )9 للتقرير المالي الدوليالمعيار  في الواردلمتاجرة لتعريف المحتفظ بھا  ينطبق عليھا التيالمالية 

  من األصول المالية غير المتداولة.

  لتزامات المتداولةإلا

  االلتزام على أنه متداول عندما: أن تصنف يجب على المنشأة              69

  العادية. تشغيلھا خالل دورة  أن تُسوي االلتزامتتوقع      (أ) 

  رة.لمتاجلغرض ا –بشكل رئيس  –بااللتزام  تحتفظ   (ب) 

   .خالل اثنى عشر شھراً بعد فترة التقرير واجب التسوية االلتزاميكون     (ج) 

بعد فترة التقرير  - على األقل -تسوية االلتزام لمدة اثنى عشر شھراً في أن تؤجل غير مشروط  حقُ  ليس لديھا    (د) 
بناًء  ،إصدار أدوات حقوق ملكية اللته من ختسوي يمكن أن ينتج عنھان شروط االلتزام التي إ .)73(أنظر الفقرة 

  .هال تؤثر على تصنيف، على اختيار الطرف اآلخر

  جميع االلتزامات األخرى على أنھا غير متداولة.أن تصنف يجب على المنشأة 
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الموظفين وتكاليف  استحقاقاتلدائنين التجاريين وبعض ل المبالغ الواجبة السداد مثل، بعض االلتزامات المتداولةتعد              70
المنشأة مثل ھذه  تصنفو .العادية للمنشأة التشغيلدورة  فيالتشغيل األخرى، جزءاً من رأس المال العامل المستخدم 

 بعدعشر شھراً  أثني خالل مده تتجاوز واجبة التسوية تالتزامات متداولة، حتى ولو كانالبنود التشغيلية على أنھا 
وعندما تكون دورة  .تصنيف أصول والتزامات المنشأةعلى العادية  التشغيلرة دونفس  وتنطبق .فترة التقرير

  عشر شھراً.  اثني تكون يفترض أنإنه ، فبشكل واضحقابلة للتحديد غير التشغيل العادية للمنشأة 

ا التشغيلجزء من دورة على أنھا االلتزامات المتداولة األخرى تُسوى  ال             71 ة، ولكنھ ة التسويةتكون  العادي خالل  واجب
ھراً  ى عشر ش داثن ا  بع تفظ بھ ر، أو مح رة التقري يس  –فت اجرةل -بشكل رئ ك .غرض المت ى ذل ة عل بعض  واألمثل

ة  ات المالي يااللتزام وارد  الت اجرة ال ا للمت تفظ بھ ا تعريف المح ق عليھ يينطب الي  ف ر الم دولي للتقري ار ال ، 9المعي
وك، ة، و والسحب على المكشوف من البن ر المتداول ة غي داول من االلتزامات المالي احوالجزء المت  توزيعات األرب

اريينالمستحقة، وضرائب الدخل  ر التج دائنين اآلخرين غي ة والمبالغ الواجبة السداد لل د االلتزامات المالي ي. وتع  الت
ل األجل ( ى أساس طوي ل عل ال العامل المستخدم  أيتوفر التموي ا ليست جزءاً من رأس الم يأنھ  التشغيلدورة  ف

يالعادية للمنشأة)  ة التسويةال تكون  والت يخالل  واجب ة، أثن ر متداول ر، التزامات غي رة التقري د فت  عشر شھراً بع
  .75و 74 تخضع للفقرتين

  
ة،  تصنف             72 ا متداول ى أنھ ة عل ا المالي أة التزاماتھ ة التسويةالمنش دما تكون واجب يخالل  عن رة  أثن د فت عشر شھراً بع

  : ولوالتقرير حتى 

  .عشر شھراً  لفتره أطول من أثني األصليكان األجل       (أ) 

على أساس طويل األجل بعد فترة التقرير، وقبل  الدفعاتاتفاق إلعادة تمويل، أو إلعادة جدولة  إكمالتم      (ب) 
  . لإلصدار المالية القوائمعتمادإ

ل  -اثنى عشر شھراً  لمدة تؤجلهتمويل التزام، أو  أن تعيداختيار  حقإذا كانت المنشأة تتوقع، ولديھا              73 ى األق د -عل  بع
ككان  ولوااللتزام على أنه غير متداول، حتى  تصنف، فإنھا بموجب تسھيل قرض قائمفترة التقرير،   على خالف ذل

ك،أقصر. مستحقاً خالل فترة  الرغم من ذل دما  وب ارعن أة حق اختي زام، أو تأجيل ال يكون للمنش ل االلت ادة تموي  هإع
دالحسبان  فيال تأخذ  المنشاة ترتيب إلعادة التمويل) فإن ال يوجد ،(على سبيل المثال ل  إمكانية أن تعي زام، االلتموي ت

  على أنه متداول. االلتزام وتصنف

يترتب عليه  الذي، األمر نھايتھا نھاية فترة التقرير، أو قبل فيطويل األجل  ترتيب قرض بأحد بنودشأة من تخلعندما              74
ى  ،أن يصبح االلتزام مستحق السداد عند الطلب، فإنھا تصنف االلتزام على أنه متداول وحت د  وافق ول المقرض، بع

ى عدم  ة لإلصدار، عل وائم المالي اد الق ل اعتم ر وقب رة التقري ة بالسداد فت أة  لإلخالل.نتيجة كالمطالب وتصنف المنش
دة  في أن تؤجل تسويتهغير مشروط  احق -نھاية فترة التقرير  يف - ليس لديھاألنه نظراً االلتزام على أنه متداول  لم

  بعد ھذا التاريخ. -على األقل  -اثنى عشر شھراً 

ل -اثنى عشر شھراً  بعدير على منح المنشأة فترة سماح تنتھى نھاية فترة التقر فيوافق المقرض  أما إذا             75 ى األق  - عل
ر رة التقري د فت ا  ،بع أة خاللھ تطيع المنش دارك اإلخاللتس ب ت تطيع المقرض أن يطال ا  –، وال يس ديد -خاللھ  بالتس

  االلتزام على أنه غير متداول. فإنھا تصنف الفوري،

نھاية فترة التقرير في الفترة بين  إذا حدثت األحداث التاليةعلى أنھا التزامات متداولة،  صنفةالملقروض با فيما يتعلق             76
ديال األحداثتلك  يٌفصح عنوتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار،  ا أحداث ال تتطلب تع ى أنھ ار تعل اً لمعي ، وفق

   :بعد فترة التقرير"األحداث " 10 الدوليالمحاسبة 

  لتمويل على أساس طويل األجل. إعادة ا  )(أ

   .قرض طويل األجل بترتيب تدارك إخالل     (ب) 

على  -نتھى بعد اثنى عشر شھراً تقرض طويل األجل بترتيب  لتدارك إخاللفترة سماح  بمنح المقرضقيام     (ج) 
  بعد فترة التقرير. -األقل 

  اإليضاحات  يف، أو الماليقائمة المركز  في، إما تُعرض التيالمعلومات 

ود  في، أو الماليقائمة المركز  في، إما أن تفصحالمنشأة  علىيجب              77 ة إضافية للبن اإليضاحات، عن تصنيفات فرعي
  عمليات المنشأة. مصنفة بطريقة تناسب ،المستقلة المعروضة

ات التفاصيل الموفرة في تعتمد               78 ة التصنيفات الفرعية على متطلب ايير الدولي اليالمع ر الم ة  للتقري ى حجم وطبيع وعل
رة  فيالعوامل المحددة  -أيضاً  –. وتستخدم المنشأة المعنية المبالغووظيفة  رر 58الفق  الفرعي.التصنيف  أساس لتق

  لكل بند، فعلى سبيل المثال:  اإلفصاحات تتنوعو

  . 16 الدوليت وفقاً لمعيار المحاسبة واآلالت والمعدات في فئا العقاراتبنود يتم تفصيل       (أ) 

من  مستحقةالتجاريين، ومبالغ  العمالءمن  مستحقةإلى مبالغ  المستحقة من المدينين يتم تفصيل المبالغ   ) (ب
  ، ومبالغ أخرى. مقدماأطراف ذات عالقة، والمبالغ المدفوعة 
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، في تصنيفات مثل البضاعة، ومھمات "خزونالم" 2 الدولييتم تفصيل المخزون، وفقا لمعيار المحاسبة     (ج) 
  . واإلنتاج التاماإلنتاج، والمواد الخام، واإلنتاج تحت التشغيل، 

   .بنود أخرىلالموظفين، و لمنافعيتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات       (د) 

وة إصدار األسھم، مثل رأس المال المدفوع، وعال متنوعة، فئاتيتم تفصيل رأس المال واالحتياطيات في    (ھـ) 
  واالحتياطيات.

ة، أو  فيقائمة التغيّرات  فيأو  الماليقائمة المركز  فيإما  ،ا يلييجب على المنشأة أن تفصح عمّ              79  فيحقوق الملكي
   :اإليضاحات

  سھم رأس المال: أللكل فئة      (أ) 

   .عدد األسھم المصرح بھا   ) 1(

   .بالكامل التي لم تدفع المصدرةووالمدفوعة بالكامل،  عدد األسھم المصدرة   ) 2(

   .سھم، أو أن األسھم ليس لھا قيمة أسميةللالقيمة االسمية    ) 3(

   .بداية ونھاية الفترة في القائمةمطابقة عدد األسھم    ) 4(

رأس  تسديدو األرباح توزيعذلك القيود على  في، بما بتلك الفئة المرتبطةالحقوق واالمتيازات والقيود    ) 5(
   .المال

  .التابعة أو الزميلة منشآتھا، أو المنشأة من قبل بھا محتفظالمنشأة في أسھم    ) 6(

   .ذلك الشروط والمبالغ فيبما  لبيع أسھم،أسھم محتفظ بھا إلصدارھا بموجب خيارات وعقود    ) 7(

   ضمن حقوق الملكية. احتياطيوصف لطبيعة وغرض كل      (ب) 

ة، أن تفصح عن معلومات الوقف، أو التضامنمثل شركة  ،ليس لھا أسھم رأس مال التييجب على المنشأة              80  معادل
ب ة بموج ك المطلوب رة  لتل ع 79الفق ارأ، م رة  إظھ الل الفت رات خ ي التغي ل ف نفك ة ص وق  لحص ة، والحق ملكي

  .لحصة ملكية صنفواالمتيازات والقيود المرتبطة بكل 

  بنود االلتزامات المالية وحقوق الملكية أي مما يلي بين المنشأة تصنيف  أعادتإذا            أ 80

   .مصنفة على أنھا أداة حقوق الملكية لإلعادة قابلةأداة مالية         (أ) 

 ند التصفيةعمن صافى أصول المنشأة  تناسبية حصة  طرف آخرالى  بأن تسلمأداة تفرض على المنشأة التزاماً      (ب) 
  على أنھا حقوق الملكية.  وتُصنففقط، 

توقيت )، و(االلتزامات المالية أو حقوق الملكية من كل صنف وإليهأن تفصح عن المبلغ المعاد تصنيفه،  يھايجب علفإنه 
 .ھذا إعادة التصنيف وسبب

  اآلخر لشاملالربح أو الخسارة والدخل اقائمة 

]حذفت[              81
 

ىيجب أن تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر (قائمة الدخل الشامل)،           أ81 ربح أو  باإلضافة إل قسمي ال
  : الخسارة والدخل الشامل اآلخر، ما يلي

  الربح أو الخسارة.   (أ) 

  مجموع الدخل الشامل اآلخر.  (ب) 
  اآلخر. الشامل والدخل رةالخسا أو الربح مجموع وھوالدخل الشامل للفترة،   (ج) 

وإذا عرضت المنشاة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة، فإنھا ال تعرض قسم الربح أو الخسارة في القائمة التي تعرض 
 الدخل الشامل.

ى المنشأة أن تعرض        ب81 ود باإلضافة إلى قسمي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، يجب عل ة البن ى أ التالي ا عل نھ
  : تخصيص للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة

  : الخاص بـ الفترة ةربح أو خسار    (أ) 

  .غير المسيطرة صحصال  ) 1(

  األم.  المنشأةمالك   ) 2(
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   الخاص بـ: لفترةلالدخل الشامل    (ب) 

  .غير المسيطرة صحصال   ) 1(

  األم. المنشأةمالك    ) 2(

   قائمة منفصلة، فإنه يجب عليھا أن تعرض البند (أ) في تلك القائمة.الربح أو الخسارة في وإذا عرضت المنشاة 

   أو في قائمة الربح أو الخسارة قسم الربح أو الخسارة في تُعرض التيالمعلومات 

رى،            82 الي األخ ر الم ة للتقري ايير الدولي ة بموجب المع ود المطلوب ى البن افة إل ربح أو تضمن ييجب أن باإلض م ال قس
  لفترة: لالتالية  المبالغالبنود المستقلة التي تعرض الربح أو الخسارة قائمة الخسارة أو 

  . ، مع عرض منفصل  إليرادات العموالت المحتسبة بطريقة معدل الفائدة الفعالاإليــــراد        ( أ) 

   المستنفدة.ول المالية المقاسة بالتكلفة ثبات األصإعن إلغاء  الناشئةالمكاسب والخسائر         (أأ) 

   .تكاليف التمويل       (ب) 

خسائر الھبوط في القيمة (تشمل عكس خسائر الھبوط في القيمة أو مكاسب  الھبوط في القيمة) المحددة وفقاً     (ب أ) 
  .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5-5للقسم 

ستخدام طريقة إتمت المحاسبة عنه ب الذيالمشتركة  المشروعاتالزميلة و لمنشآتا ةربح أو خسارمن  النصيب      (ج) 
  .حقوق الملكية

تاريخ إعادة  فيالعادلة  والقيمة التكلفة المطفأة السابقة لألصل الماليعن الفرق بين  ناشئةمكسب أو خسارة  أي    (ج أ) 
إلخراجه من فئة  ماليتصنيف أصل  عند إعادة ،))9للتقرير المالي ( الدوليالمعيار  في ُعرف كماالتصنيف (

   من خالل الربح أو الخسارة. بالقيمة العادلة يُقاسبحيث القياس بالتكلفة المطفأة 

أي مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة في السابق في الدخل الشامل اآلخر وتم إعادة تصنيفھا إلى الربح أو    (ج ب)
خراجه من فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخسارة، عند إعاة تصنيف أصل مالي إل

  بحيث يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  . الضريبةمصروف         (د) 

  ]حذفت[       (ھـ)

  ). 5مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي     (ھـ أ) 

  ]حذفت[     )ط-(و

  قسم الدخل الشامل اآلخر في تُعرض التيالمعلومات 
  

  لمبالغ:البنود المستقلة قسم الدخل الشامل اآلخر للفترة  يعرضيجب أن      أ     82
  

بنود الدخل الشامل اآلخر (فيما عدا المبالغ في الفقرة (ب)) مصنفة بحسب طبيعتھا ومجمعة، وفقاً للمعايير        (أ) 
  : ولية للتقرير المالي األخرى، كما يليالد

   بنود لن يُعاد تصنيفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة.      ) 1(

   بنود سوف يُعاد تصنيفھا الحقاً ضمن الربح أو الخسارة عندما تُستوفى شروط محددة.       )2(

ات المشتركة التي تمت المحاسبة عنھا بطريقة ر للشركات الزميلة والمشروعـــــة في الدخل الشامل اآلخـــالحص    (ب) 
  حقوق الملكية وفصلھا وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى إلى الحصة في البنود التي:

  لن يتم تصنيفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة، و    ) 1(

  ددة.سيتم تصنيفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط مح     ) 2(
83-  
  ]حذفت[          84
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رة بنوداً  أن تعرض المنشأة علىيجب            85 واردة في الفق ود ال اوين ومجاميع )82إضافية (بما في ذلك تفصيل البن ، وعن
دخل الشامل اآلخر (القائمتين)القائمة  في إضافية فرعية ربح أو الخسارة وال دما يكون  التي تعرض ال ل عن ذا مث ھ

  للمنشأة. الماليمالئماً لفھم األداء العرض 

  ، يجب أن تكون ھذه المجاميع الفرعية:85عندما تعرض المنشأة المجاميع الفرعية وفقاً للفقرة          أ 85

 مكونة من بنود للمبالغ المثبتة وقياسھا وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. ) أ(

 ل المجاميع الفرعية واضحة ومفھومة.معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشك ) ب(

  .45متسقة من فترة لفترة ووفقاً للفقرة      (ج) 

غير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية واإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقرير     (د) 
  المالي لقائمة (أو قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

ي تطابق أي مجاميع        ب 85 دخل الشامل اآلخر الت ارة وال يجب على المنشأة عرض البنود في قائمة "قائمتي" الربح أو الخس
ذه  85فرعية معروضة وفقاً للفقرة  الي لھ ر الم مع المجاميع الفرعية أو اإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقري

  القوائم.

ا          86 راً ألن آث أة ر أنشطةنظ ا المنش داثھاو ومعامالتھ ة  أح ث األخرى المتنوع ن حي ف م اتختل ة، وتكرارھ ا إمكاني  إنتھائھ
ارةبم او ،كسب أو خس ؤ بھ ة التنب إن اإلفصاح عن  ،إمكاني اتف الياألداء  مكون اعد  الم تخدمينيس ي المس م األداء  ف فھ

الياألداء عن  إعداد تصورات، وعلى الُمحقق المالي تقبلي الم درج. المس ود وت أة بن تقلة إضافية  اً المنش يمس ة  ف القائم
دل ، (القائمتين) التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ةاوترتيب  المستخدم الوصفوتع ود المختلف  لبن

أة  المالي.ذلك ضرورياً لتوضيح عناصر األداء  عندما يكون يوتأخذ المنش بية،  ف ة النس بان عوامل تشمل األھمي الحس
وفير ال المنشأة تعدلقد  ،فعلى سبيل المثال .والمصروف الدخلوطبيعة ووظيفة بنود  ة الوصف لت اتالمالي ي  معلوم الت

ين ا تجريوال  منشأة مالية.مالئمة لعمليات  تكون أة مقاصة ب دخللمنش ود ال موالمصروف،  بن ا ل توفى م  الضوابط تُس
  .32الفقرة في الواردة 

أة لمنال يجوز ل           87 ود  أيعرض أن تش دخلبن ا  المصروفأو  لل ى أنھ ود عل تثنائية،بن ي اس ائمتين) ف ة (الق ي القائم  الت
  اإليضاحات. في، أو اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح تعرض

  الفترة  ةراخس وأربح 

ربح أو  ضمنلفترة في ا والمصروف بنود الدخلجميع أن تثبت يجب على المنشأة           88 م يتطلب أو يسمح  الخسارةال ا ل م
  ذلك. بخالفللتقرير المالي معيار دولي 

ي الحاالتتحدد بعض المعايير الدولية للتقرير المالي            89 ة خارج  الت وداً معين أة بن ا المنش ربح أوتثبت فيھ ا ال  في رةالخس
ذه الحاالت 8 الدوليويحدد معيار المحاسبة  .الفترة الحالية ر حالتين من ھ أثير التغيي ا: تصحيح األخطاء وت  في اتھم

بية اليوتتطلب أو تسمح  .السياسات المحاس ر الم ة للتقري ايير الدولي تبعداألخرى ب المع ات  أن تُس دخل الشامل امكون ل
  ).7(أنظر الفقرة  والخسارةالمصروف من الربح  وأ للدخل 5 "طار"اإل ينطبق عليھا تعريفالتي اآلخر 

   

    خر للفترةالدخل الشامل اآل

إعادة  تعديالتذلك  فيلدخل الشامل اآلخر، بما ل بندبكل  المتعلقعن مبلغ ضريبة الدخل  تفصح أن المنشأةعلى يجب            90
  اإليضاحات. في، أو الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  فيالتصنيف، وذلك إما 

  الشامل اآلخر إما:  الدخل بنودعرض أن تيمكن للمنشأة           91

   المتعلقة بھا، أو اآلثار الضريبيةطرح  بالصافي بعد     (أ) 

  .البنودبھذه  المتعلقةضريبة الدخل المبلغ المجمع ل يظھرواحد  مبلغمع  المتعلقة بھاقبل اآلثار الضريبية    (ب) 

اً ضمن وإذا اختارت المنشأة البديل (ب)، فإنه يجب عليھا أن تخصص الضريبة بين الب اد تصنيفھا الحق د يُع نود التي ق
  قسم الربح أو الخسارة وتلك البنود التي لن يُعاد تصنيفھا الحقاً ضمن قسم الربح أو الخسارة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."يمفاھيم التقرير المال إطار" بـ" اإلطار" ، استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية2010في سبتمبر  5
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  بمكونات الدخل الشامل اآلخر. المتعلقةإعادة التصنيف  تعديالتالمنشأة أن تفصح عن على يجب            92

ً المبالغ  تخرى ما إذا كانللتقرير المالي أتحدد معايير دولية            93 ضمن  اآلخريُعاد تصنيفھا ضمن الدخل الشامل المثبتة سابقا
ذه ذلك ة وتوقيتأو الخسار الربح ادة التصنيف ھ ى إع ا  في. ويشار إل ى أنھ ار، عل ذا المعي ديالت ھ ادة تصنيف. تع إع
 ضمن التعديل تصنيفيُعاد فيھا  التيالفترة  فيبه  المتعلقإعادة التصنيف مع مكون الدخل الشامل اآلخر  تعديل ويُدرج
ة الدخل الشامل  ضمنتكون ھذه المبالغ تم إثباتھا  وقد. ةالخسار وأالربح  ر محقق ياآلخر على أنھا مكاسب غي رة  ف الفت

رة  فيھذه المكاسب غير المحققة من الدخل الشامل اآلخر  تُطرحويجب أن  .فترات سابقة فيالحالية، أو  يالفت ا  الت فيھ
  مرتين. مجموع الدخل الشامل ضمنلتجنب إدراجھا ة والخسارأالربح  ضمن المحققةتصنيف المكاسب  يُعاد

دخل الشامل اآلخر قائمة (قائمتي) فيإعادة التصنيف  تعديالتمكن للمنشأة أن تعرض ي           94 ارة وال ي، أو الربح أو الخس  ف
الدخل الشامل اآلخر بعد  بنوداإليضاحات بعرض  فيإعادة التصنيف  تعديالتتعرض  التيوتقوم المنشأة  .اإليضاحات

  بھا. متعلقةإعادة تصنيف  تعديالت أي

أ            95 ادة التصنيفتنش ديالت إع التع بيل المث ى س د  ،، عل تبعادعن بة  اس ار المحاس ة (أنظر معي ة أجنبي دوليعملي )، 21 ال
  ).39 الدوليمن معيار المحاسبة  100(أنظر الفقرة  ةوالخسارأ الربحعلى  لهوعندما يؤثر تدفق نقدي متوقع تم التحوط 

أو معيار  16 الدوليقاً لمعيار المحاسبة وف الُمثبتتقويم الفائض إعادة  في تغيراتالإعادة تصنيف عن  تعديالتال تنشأ            96
بة  دوليالمحاس نأو  38 ال اس ع ادة قي ط  إع افعخط ددة  من ةمح اً وف ُمثبت ارق بة  لمعي دوليالمحاس ت. 19 ال ذه  وتثب ھ

ادالمكونات ضمن الدخل الشامل اآلخر وال  ربح  ضمنتصنيفھا  يُع ارأال رات ا في ةوالخس ةلفت ل الالحق . ويمكن تحوي
ه (أنظر  استخدام مع، الحقةفترات  فيفائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة  في تغيراتال اء إثبات د إلغ األصل، أو عن

بة  دوليمعيار المحاس بة 16 ال ار المحاس دولي، ومعي الي . )38 ال ر الم دولي للتقري ار ال اً للمعي أ تسويات 9وفق ، ال تنش
صنيف إذا كان تحوط التدفقات النقدية أو المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيار (أو العنصر األجل للعقد اآلجل أو إعادة الت

ة أو عنصر  دفقات النقدي اطي تحوط الت الفرق المبني على عملة أجنبية لألداة المالية) نتج عنه مبالغ تم إزالتھا من إحتي
والي، وأدرج ى الت ة، عل وق الملكي ة األخرى ألصل أو منفصل في حق ة الدفتري ة أو القيم ة األولي ت مباشرة في التكلف

  التزام. يتم تحويل ھذه المبالغ مباشرة إلى األصول أو اإللتزامات.
  
  

  اإليضاحات  فيأو  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح (قائمتي) قائمة في تُعرض التيالمعلومات 

دما تكون  –بشكل منفصل  –المصروف أو  الدخلبنود  ح عن طبيعة ومبلغيجب على المنشأة أن تفص           97 ة عن ذات أھمي
  نسبية.

  : يليما  الدخل والمصروفبنود عن  –بشكل منفصل  –اإلفصاح  تستدعي التي الحاالت تشمل           98

واآلالت والمعدات إلى  العقاراتة القيمة القابلة للتحقق، أو تخفيض قيمصافي زون إلى ـــــة المخــتخفيض قيم      (أ) 
  إلغاء ھذه التخفيضات.  إضافة الىالمبلغ القابل لالسترداد، 

  تكاليف إعادة الھيكلة. مخصصات ل أيإعادة ھيكلة أنشطة المنشأة، وإلغاء      (ب) 

  واآلالت والمعدات.  العقارات استبعاد بنود      (ج) 

  االستثمارات.  استبعاد       (د) 

  العمليات غير المستمرة.       (ھـ) 

  التسويات القضائية.        (و) 

  أخرى لمخصصات. إلغاءات       (ز) 

ى باستخدام تصنيف ةوالخسارأالربح ضمن  المثبتةللمصروفات  تحليالً يجب على المنشأة أن تعرض            99 ا  ُمستند إل اطبيعإم ، تھ
  أكثر مالءمة.و مات يمكن االعتماد عليھامعلو أيھما يوفرأو وظيفتھا داخل المنشأة، 

وارد أن تشجع المنشآت على تُ          100 ل ال رة  فيعرض التحلي ة  في 99الفق ائمتين)القائم ارة  (الق ربح أو الخس ي تعرض ال الت
  .والدخل الشامل اآلخر

ً فرعي تُصنف المصروفات         101  أو بمكسب إنتھائھا وإمكانية تكرارھا، حيث منالتي قد تختلف  المالياألداء  مكونات لتبرز ا
  حد شكلين.في أھذا التحليل توفيرويتم  .بھا التنبؤ وإمكانية خسارة،

 

قاً وف ةالخسار وأالربح ضمن المنشأة المصروفات  تجمعحيث  ".طبيعة المصروف"الشكل األول للتحليل ھو طريقة         102
الموظفين، وتكاليف  ومنافع، وتكاليف النقل، الخام مشتريات المواداالستھالك، و ،لطبيعتھا (على سبيل المثال
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، نظراً لعدم ضرورة التطبيقالوظائف داخل المنشأة. وقد تكون ھذه الطريقة سھلة  بين ھاتخصيص تعيداإلعالن)، وال 
 وف: باستخدام طريقة طبيعة المصرللتصنيف مثال  يلي. وفيما التصنيفات الوظيفيةتخصيص المصروفات على 

 x                                                                           اإليراد 

 x                                                                          رخاآلالدخل 

  x                    مخزون اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل فيالتغيرات 

   x                                    والمستھلكات المستخدمة الخامالمواد 

   x                                                         الموظفين مصروف منافع

   x                                                    مصروف االستھالك واإلطفاء

   x                                                              األخرى  المصروفات

 )x(                                                           المصروفات مجموع 

    x                                                            الضريبة الربح قبل 

ً تصنف المصروفات التي صروف" أو "تكلفة المبيعات"، وللتحليل ھو طريقة "وظيفة الم الثانيالشكل        103  لوظيفتھا وفقا
 تفصحوكحد أدنى،  .تكاليف التوزيع أو األنشطة اإلدارية ،على سبيل المثال من تكلفة المبيعات أو، على أنھا جزء

توفر ھذه عن المصروفات األخرى. ويمكن أن  - بشكل منفصل  –ھذه الطريقة  بموجبالمنشأة عن تكلفة مبيعاتھا 
على  التكاليفتخصيص  إال أن تھا،طبيع المصروفات بحسبتصنيف  من للمستخدمينالطريقة معلومات أكثر مالءمة 

 للتصنيفمثال  يليوفيما  الشخصي.حكم ال قدر كبيرمن على وينطوي ةعشوائيإجراء تخصيصات  يتطلبالوظائف قد 
  باستخدام طريقة وظيفة المصروف:

 x                                                                                             اإليراد 

 )x(                                                                                  تكلفة المبيعات 

 x                                                                                    جمالي الربح إ

 x                                                                                     خر آلالدخل ا

 )x(                                                                                 تكاليف التوزيع 

 )x(                                                                           اإلدارية المصروفات

 )x(                                                                           المصروفات األخرى

  x                                                                              الربح قبل الضريبة 

طبيعة المصروفات، بما  عنأن تفصح عن معلومات إضافية  بحسب وظيفتھاالمصروفات  تصنف التييجب على المنشأة          104
  الموظفين.مصروف منافع ذلك مصروف االستھالك واإلطفاء، و في

ريخية وعوامل الصناعة وعلى وطريقة طبيعة المصروف على عوامل تا وظيفة المصروفيعتمد االختيار بين طريقة          105
ك مؤشراً  كلتا الطريقتانطبيعة المنشأة. وتوفر  اليف لتل يلتك د الت ر ق ر مباشر، مع مستوى  بشكل، تتغي مباشر أو غي

ار يتطلب  مزيةكل طريقة عرض لدى لمنشأة. ونظراً ألن امبيعات أو إنتاج  ألنواع مختلفة من المنشآت، فإن ھذا المعي
يطريقة العرض  من اإلدارة أن تختار ا، و الت اد عليھ ةاأليمكن االعتم ر مالءم الرغم منو .كث ه نظراً ألن  ب ك، فإن ذل

تقبلية، فإنفي طبيعة المصروفات تعد مفيدة عن المعلومات  ة المس دفقات النقدي ؤ بالت د  إضافي إفصاحه يُتطلب التنب عن
كما المعنى نفسه  ،104الفقرة  في الوارد الموظفين"،منافع " لمصطلحن إ. بحسب وظيفة المصروفتصنيف ال استخدام
.                                                                                                      19 الدوليمعيار المحاسبة  ورد في

  حقوق الملكية  فيقائمة التغيرات 
  

  حقوق الملكية  فيقائمة التغيرات  في تُعرض التيالمعلومات 

رات قائم تعرض أنالمنشأة على يجب        106 ية التغي وب  ف ا ھو مطل ة، كم رة  بموجبحقوق الملكي وتشمل قائمة  .10الفق
  حقوق الملكية على المعلومات التالية:  فيالتغيرات 

عن  – منفصل بشكل - األم  المنشاةالمبالغ الخاصة بمالك  مجموع والذي يُظھر ،لفترةل مجموع الدخل الشامل     (أ) 
  غير المسيطرة.  بالحصص الخاصة

ً لمعيار المحاسبة  المثبتة حقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعى، أو التعديل بأثر رجعىللكل مكون     ) (ب  الدوليوفقا
8.   

  . ]حذفت[       (ج)

الفترة مع المبلغ الدفتري في نھاية الفترة (كحد  في بداية المبلغ الدفتريبين  مطابقةحقوق الملكية، للكل مكون       (د) 
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  ما يلى: ععن التغيرات الناتجة  -بشكل منفصل  -، مع اإلفصاح أدنى) 

  . ةالربح أو الخسار   ) 1(

  الدخل الشامل اآلخر.    ) 2(

بشكل  – المالك والتوزيعات على المالك مساھمات والتي تُظھرمع المالك، بصفتھم مالك،  المعامالت   ) 3(
  فقد السيطرة. ال ينتج عنھا التيلتابعة المنشآت ا فيالملكية  حصص فيالتغيرات عن  –منفصل 

 

  اإليضاحات  فيحقوق الملكية أو  فيقائمة التغيرات  في تُعرض التيالمعلومات 
  

ة، يجب للكل مكون          أ 106 ى حقوق الملكي يالً  تعرض أن المنشأةعل دخل الشامل اآلخر بحسب  تحل دلل رة  البن (أنظر الفق
  .اإليضاحات فيحقوق الملكية، أو  فيرات قائمة التغي في)، إما )2)(د(106

رة، و المثبتة األرباح توزيعات مبلغالمنشأة أن تعرض على يجب            107 ى المالك خالل الفت ات عل ا توزيع ى أنھ غالعل  مبل
  .اإليضاحات فيحقوق الملكية أو  فيقائمة التغيرات  في، إما الواحد لسھماألرباح لتوزيعات  من بھا المتعلق

رة في            108 ال، 106 الفق بيل المث ى س ة، عل وق الملكي ات حق ة  ،تشمل مكون ة لكل فئ وق الملكي ا والرصيد  المساھمحق بھ
  لدخل الشامل اآلخر واألرباح المبقاة.للكل فئة  المتراكم

أة  فيتعكس التغيرات            109 ر  -حقوق ملكية المنش رة التقري ة فت ة ونھاي ين بداي نقص الز –ب ادة، أو ال يي صافى أصولھا  ف
ة  رات الناتج تثناء التغي رة. وباس امالت عنخالل الفت ل  المع الك (مث الك بصفتھم م ع الم اھمات الم وق مس ي حق ف

ة ادة الملكي اء، وإع ة  اقتن وق الملكي اتالخاصة بأدوات حق أة، وتوزيع اح المنش اليفاألرب ة  )، وتك ة المتعلق  –المعامل
ر عنحقوق الملكية خالل الفترة  في الكليإن التغير ف، المعامالتھذه بمثل  –بشكل مباشر  غ  مجموع يعب دخلمبل  ال

  الفترة.تلك عن أنشطة المنشأة خالل  المتولدةذلك المكاسب والخسائر  فيوالمصروف، بما 

رات  لتفعيلبأثر رجعى  تعديالت 8 الدولييتطلب معيار المحاسبة             110 يالتغي بيةالسياسات ال ف ى الحد الممكن ،محاس  ال
الي  دوليمعيار  فيالواردة  مقتضيات التحولتتطلب إال عندما عملياً،  ر الم ار  خالفآخر للتقري ك. ويتطلب معي ذل

أثر رجعىأن يتم  –أيضاً  – 8 الدوليالمحاسبة  ً  ،إعادة العرض لتصحيح األخطاء ب ا ى الحد الممكن عملي د . ال ال تع
 االفتتاحيللرصيد  تعديالت تعدحقوق الملكية ولكنھا  فيدة العرض بأثر رجعى تغييرات وإعا التعديالت بأثر رجعي

ي تطلب ي باستثناء عندمالألرباح المبقاة،  الي معيار دول ر الم ديالً للتقري أثر رجعى تع ة. لمكون آخر لب وق الملكي حق
رات في  عمجموحقوق الملكية عن  فيقائمة التغيرات  في اإلفصاح )ب(106وتتطلب الفقرة  اتج عن تغي التعديل الن

ك  –بشكل منفصل  –سياسات محاسبية  ةللكل مكون عن الناتج من تصحيحات الخطاء، وذل وق الملكي  ويُفصح .حق
  لكل فترة سابقة.التعديالت لبداية الفترة وعن ھذه 

  قائمة التدفقات النقدية 

ديمعلومات التدفق  تزود            111 وائم  مستخدمي النق ة الق ديرالمالي د  بأساس لتق ى تولي أة عل درة المنش دق د نق ادالت نق ، ومع
واإلفصاح عن  عرضالمتطلبات  7 الدوليويحدد معيار المحاسبة  .المنشأة الستخدام تلك التدفقات النقدية واحتياجات
  دفق النقدي.التمعلومات 

  اإليضاحات 
  

  ھيكل ال

  : يجب أناإليضاحات            112

 117إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمة وفقاً للفقرات  أساس عنمعلومات  رضتع      (أ) 
– 124 .  

في مكان آخر  أي في تُعرض لن والتيالمعايير الدولية للتقرير المالي،  المطلوبة بموجبعن المعلومات  تفصح     (ب) 
  .القوائم المالية

  .ھامن أيالقوائم المالية، ولكنھا مالئمة لفھم في مكان آخر  في لتي لن تُعرضاالمعلومات  توفر      (ج) 

ً  ذلك أمكن ماة، منظم بطريقةيجب على المنشأة أن تعرض اإليضاحات           113 لتحديد الطريقة العملية بجب على  .عمليا
إشارات  تضععلى المنشاة أن يجب والية. المنشأة األخذ في الحسبان األثر على قابلية الفھم والمقارنة لقوائمھا الم

وفي  اآلخر، الدخل الشامل(قائمتي) الربح أو الخسارة و قائمةفي و المالي،المركز  في قوائممرجعية لكل بند 
  .اإليضاحات في متعلقة بهمعلومات أي التدفقات النقدية إلى و حقوق الملكية فيالتغيرات  قائمتي

  ى الترتيب المنظم أو تجميع اإليضاحات ما يلي:تشمل األمثلة عل           114
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إعطاء بروز أكثر لمجال األنشطةالتي تعتبرھا  المنشأة أكثر مالئمة لفھم أدائھا المالي ومركزھا المالي مثل        (أ) 
  تجميع المعلومات مع بعضھا عن أنشطة تشغيلية معينة.

ياسھا بصورة مشابھة مثل األصول التي تم قياسھا بالقيمة ي تم قـــود التـــع المعلومات عن البنــتجمي    (ب) 
  العادلة، أو

  اتباع ترتيب البنود في قائمة "قائمتي" الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي، مثل:     (ج) 

  ). 16المعايير الدولية للتقرير المالي (أنظر الفقرة ب بااللتزامبيان       ) 1(

  ). 117(أنظر الفقرة  المطبقةلسياسات المحاسبية المھمة املخص       ) 2(

 الخسارة أو الربح) قائمتي( قائمة وفي الماليالمركز  قائمة فيالمعلومات المؤيدة للبنود المعروضة    ) 3(
الذي حقوق الملكية، والتدفقات النقدية بالترتيب  فيالتغيرات  في قائمتيو ،اآلخر الشامل والدخل

  مستقل.  كل قائمة وكل بندرضت به ع

  : ما يلي إفصاحات أخرى، تشمل      (د) 

   غير المثبتة.) واالرتباطات التعاقدية 37 الدوليااللتزامات المحتملة (أنظر معيار المحاسبة     ) 1(

يار المالية للمنشأة (أنظر المع راإلفصاحات غير المالية، مثل أھداف وسياسات إدارة المخاط     ) 2(
  ). 7للتقرير المالي  الدولي

  
  [تم حذفھا]          115

ة، و أساس عنإيضاحات توفر معلومات  أن تعرض لمنشأةل يمكن           116 وائم المالي داد الق بية محددة عن إع سياسات محاس
  من القوائم المالية. منفصلقسم  على أنھا

 

  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية       

   الھامة لتشمل:المحاسبية  ھاسياسات عن تفصح أن المنشأةعلى يجب           117

   .إعداد القوائم المالية فيأساس (أو أسس) القياس المستخدم      (أ) 

  مالئمة لفھم القوائم المالية.والتي تكون السياسات المحاسبية األخرى المستخدمة     (ب) 

التكلفة  ،القوائم المالية (على سبيل المثال فيالمستخدمة القياس أساس أو أسس بلمستخدمين ا تُعلم أن لمنشأةلمھم من ال           118
ق، أو  التكلفة الجارية،أو التاريخية،  ة للتحق ة، أو أو صافى القيمة القابل ة العادل لالقيم غ القاب لالسترداد)، نظراً  المبل

دما تستخدم  - جوھريبشكل  - القوائم المالية يؤثر الذي عليه تعد المنشأةألن األساس  ل المستخدمين. وعن على تحلي
ة من األصول،  ،القوائم المالية، على سبيل المثال فيواحد  قياس المنشأة أكثر من أساس ات معين ويم فئ عند إعادة تق

  ساس قياس.أاألصول وااللتزامات التي تم عليھا تطبيق كل  أصنافإشارة إلى أن توفر  كفىيفإنه 

ان            119 ا إذا ك ة، تأخذ اإلدارة  أن يُفصح ينبغيعند تحديد م بية معين يعن سياسة محاس ان اإلفصاح  ف ا إذا ك بان م الحس
ي  فيسيساعد المستخدمين  ة الت م الكيفي افھ امالت انعكست بھ الياألخرى في األداء  والظروف واألحداث المع  الم

ع مستخدمو  تأخذ كل منشأة. الذي تم التقرير عنه الماليوالمركز  ي يتوق اتھا الت ا وسياس ة عملياتھ بان طبيع في الحس
بصفة  - للمستخدمين مفيداً اإلفصاح عن سياسات محاسبية معينة  القوائم المالية اإلفصاح عنھا لنوع ھذه المنشأة. يعد

ا  تلك اختيار عند - خاصة اليفي االسياسات من بدائل مسموح بھ ر الم ة للتقري ايير الدولي ال ذ .لمع كمث اإلفصاح  ،ل
(أنظر معيار المحاسبة  ج التكلفة على عقاراتھا االستثماريةذج القيمة العادلة أو نموذكانت منشأة ما تطبق نموعما إذا 
اإلفصاح عن  - بصفة خاصة –بعض المعايير الدولية للتقرير المالي تتطلب ). "العقارات االستثمارية" 40 الدولي

ة  التيك االختيارات ذل فيسياسات محاسبية معينة، بما  ين السياسات المختلف يقامت بھا اإلدارة ب ا الت ك  تسمح بھ تل
ايير. ال المع بيل المث ى س بة  ،فعل ار المحاس ب معي دولييتطل ن  16 ال ساإلفصاح ع تخدم أس اس المس ات  ةالقي لفئ
  واآلالت والمعدات. العقارات

  
  [تم حذفھا]           120

كانت مبالغ الفترة الحالية والفترات السابقة غير  ولوطبيعة عمليات المنشأة حتى ل نظراً  حاسبية مھمةً قد تكون سياسة م           121
ة  االفصاح –أيضاً  -. ومن المناسب ذات أھمية نسبية ر مطلوب ة غي بية مھم  - بصفة خاصة –عن كل سياسة محاس

  .8الدولي بقھا وفقاً لمعيار المحاسبة وتط المنشاة المعايير الدولية للتقرير المالي، ولكن تختارھا بموجب

اتخذتھا  التياإليضاحات األخرى عن األحكام  في، أو الھامةالسياسات المحاسبية  معالمنشأة أن تفصح، على يجب            122
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الف  ىاإلدارة، بخ وي عل ي تنط ك الت رة  تل ر الفق ديرات (أنظ ي)، 125تق ياق ف بية  س ات المحاس ق السياس تطبي
  القوائم المالية. في المثبتة المبالغيكون لھا األثر األھم على  والتي للمنشأة،

ً اإلدارة أحكام تتخذتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة،  سياق في           123 ىبخالف  ،متنوعة ا ي تنطوي عل ديرات،  تلك الت تق
االتي  المبالغعلى  - جوھري بشكل -يمكن أن تؤثر  والتي وائم في تثبتھ ة الق ال .المالي بيل المث ى س اإلدارة  تتخذ ،عل
ً أحكام   تحديد ما يلى: في  ا

  .]حذفت[     (أ)        

ى      (ب)  ت مت اً  –تُحول ع  -تقريب ول  جمي ة وأص ول المالي ة األص ة بملكي ة المرتبط افع المھم اطر والمن المخ
  وإلى منشآت أخرى.  المؤجرين الخاضعة لإليجار

   .إيراد عنھا ينشألن  وبناًء عليهترتيبات تمويلية،  -جوھرھا في -تعد ضاعة للب معينة يعاتما إذا كانت مب      (ج) 

ي ھي فقط دفعات       (د)  ة الت دفقات النقدي واريخ محددة للت أ في ت إذا كانت الشروط التعاقدية لألصول المالية تنش
  ألصل الدين والفائدة على مبلغ الدين األصلي القائم.

  
  

ً التيبعض اإلفصاحات            124 ةتكون مطلوبة بموجب ، 122للفقرة  تتم وفقا الي. معايير دولي ر الم بيل  أخرى للتقري ى س عل
أة12 الدولي للتقرير الماليمعيار ال ، يتطلبالمثال  "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" أن تفصح المنش
ا إذا كانت تسيطر عن  د م ي اتخذتھا في تحدي أة اخرىاالحكام الت ى منش بة عل ار المحاس دولي. ويتطلب معي  40 ال

تثمارية  لتميزالمنشأة الضوابط المطورة من قبل اإلفصاح عن  "العقارات االستثمارية" ارات عن العقارات االس العق
   .العقاراتتصنيف  يصعب، عندما لألعمال العادي في السياقلبيع لالمحتفظ بھا  العقاراتيشغلھا المالك، وعن  التي

  تقدير المصادر عدم تأكد 

ياالفتراضات عن على المنشأة أن تفصح عن معلومات يجب            125 دعن المستقبل، و عن تضعھا الت  مصادر عدم تأك
اقد  مھمةمخاطر  لھا والتينھاية فترة التقرير،  فياألخرى  الرئيسة التقدير تج عنھ ة نسبية ين ديل ذو أھمي في  تع
ات،  .صول وااللتزامات خالل السنة المالية التاليةالدفترية لأل المبالغ ذه األصول وااللتزام يجب أن وفيما يتعلق بھ
  ما يلي: عاإليضاحات تفاصيل  تشمل

  .طبيعتھا   (أ) 

 نھاية فترة التقرير. في مبلغھا الدفتري كما  (ب) 

دي المبالغ الدفتريةيتطلب تحديد            126 ك آل اً رلبعض األصول وااللتزامات تق ى تل دة عل ر المؤك تقبلية غي ار األحداث المس ث
ر فياألصول وااللتزامات  الف .نھاية فترة التقري بيل المث ى س ابعل ديثملحوظة أسعار سوق  ، في ظل غي ً ح إن، ا  ف
تقبلية ل لالسترداد التقديرات المس غ القاب اس المبل د ضرورية لقي ات ل تع اراتفئ دات،  من العق أثير وواآلالت والمع ت

منافع جارية، والتزامات  تقاضي لدعاويالمستقبلية  تخضع للنتيجة التيوالمخصصات  ،تقادم التقني على المخزونال
ل  عنافتراضات  على تلك التقديرات وتنطوي. التقاعدالموظفين طويلة األجل مثل التزامات  ود مث ديل مخاطربن  تع

تقبلية والتغيرات الرواتب في التدفقات النقدية أو معدالت الخصم، والتغيرات المستقبلية ياألسعار  في المس ؤثر  الت ت
  على التكاليف األخرى.

ديرات تتعلق ، 125عنھا وفقاً للفقرة  المفصح التقدير االفتراضات والمصادر األخرى لعدم تأكد إن            127 يبالتق تتطلب  الت
ل االدارةأحكاماً  ر ت من قب ل موضوعية أو أكث ر صعوبة، أو أق داً أكث رات واالفتراضات عقي ا زاد عدد المتغي . وكلم

م أقل موضوعية وأكثر تعقيداً،التأكد، تصبح تلك األحكام  لحاالت عدمالمحتمل  المستقبلي الحلالمؤثرة على  ، ومن ث
  ألصول وااللتزامات.ل المبالغ الدفتريةعلى  ذي أھمية نسبية تعديل تابعاجراء  إمكانية ةً تزداد عاد

 بأن مبالغھا الدفترية قد تتغير عاليةغير مطلوبة ألصول والتزامات ذات مخاطر  125الفقرة  فياإلفصاحات الواردة             128
ر،  في، تُقاسإذا كانت  خالل السنة المالية التالية -بشكل ذي أھمية نسبية  - ة بنھاية فترة التقري ة العادل تندة القيم الُمس

خالل  -بشكل ذي أھمية نسبية  –ھذه القيم العادلة قد تتغير مثل . مماثل التزامسعر معلن في سوق نشط ألصل أو  إلى
دير  عنھذه التغيرات ال تنشأ السنة المالية التالية، ولكن  د التق دم تأك يافتراضات أو مصادر أخرى لع رة  ف ة فت نھاي

  التقرير.
  

  

 

 التيالقوائم المالية على فھم األحكام  مستخدميبطريقة تساعد  125الفقرة  في الواردةتعرض المنشأة اإلفصاحات                129
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دير. لالمصادر األخرى  عنالمستقبل و عندارة اإل تتخذھا د التق وععدم تأك ة ومدى المعلومات  وتتن وفرةطبيع  الم
 ً   : المنشأة ما يلي تقوم بھا التيأمثلة أنواع اإلفصاحات  ومن .طبيعة االفتراض والظروف األخرىل وفقا

  . األخرى عدم تأكد التقدير ]مصادر[طبيعة االفتراض، أو       أ) (

ذلك أسباب  في، بما التي تحكم حسابھاللطرق واالفتراضات والتقديرات  المبالغ الدفتريةحساسية     (ب) 
  الحساسية. 

 المتعلقةالمالية التالية خالل السنة  -بشكل معقول  -النتائج المحتملة  نطاقوحالة عدم تأكد، لالمتوقع  الحل      )(ج
   .ألصول وااللتزامات المتأثرةل بالمبالغ الدفترية

 التأكد حالة عدم إذا ظلتاألصول وااللتزامات،  تلك بشأنافتراضات سابقة أجريت على لتغيرات  توضيح     (د) 
  .دون حل

ار              130 ذا المعي أةال يتطلب ھ ةالمواز أن تفصح عن معلومات من المنش د  ن ؤات عن امأو التنب واردة ب القي اإلفصاحات ال
  .125بالفقرة 

راض، أو مصدر من غير العملي أن يُفصح أحيانا يكون              131 ة الفت ار المحتمل دير في ل آخر عن مدى اآلث د التق دم تأك ع
ر.  ينھاية فترة التقري أة ف ذه الحاالت، تفصح المنش ل ھ ه من المحتمل مث ولبشكل مع – عن أن ى أساس و - ق عل
بية االفتراضتختلف عن  والتي التاليةالنتائج خالل السنة المالية تتطلب ، أن المعرفة الموجودة ة نس  تعديالً ذا أھمي

ةلأل المبلغ الدفتريعلى  زام أو ألصلا صل أو االلتزام المتأثر. وفى جميع الحاالت، تفصح المنشأة عن طبيع  االلت
  .ومبلغه الدفتري ،لتزامات) المتأثر باالفتراضاألصول أو اال فئة(أو المحدد 

ياإلفصاحات  إن               132 رة ا الواردة ف ة عن  122لفق ام معين ياإلدارة  اتخذتھاأحك بية  سياق ف ق السياسات المحاس تطبي
  . 125الفقرة  فيمصادر عدم تأكد التقدير الواردة عن باإلفصاحات  ال تتعلق للمنشأة

ة  التيتتطلب معايير دولية أخرى للتقرير المالي اإلفصاح عن بعض االفتراضات               133 ك كانت ستكون مطلوب و ال ذل ل
 ً ا رة ل وفق ال .125لفق بيل المث ى س بة  ،فعل ار المحاس دولييتطلب معي ي -اإلفصاح  37 ال عن  -ظروف محددة  ف

دوليات. ويتطلب المعيار على فئات المخصص تؤثرأحداث مستقبلية  بشأناالفتراضات الرئيسة  الي  ال ر الم للتقري
ي  "قياس القيمة العادلة" 13 ه) الت اإلفصاح عن االفتراضات المھمة (بما في ذلك طريقة (طرق) التقويم ومدخالت

  بالقيمة العادلة.  تُسجلتستخدمھا المنشأة عند قياس القيم العادلة لالصول وااللتزامات التي 
  

  رأس المــــال 

ى المنشأة أن تفصح عن المعلومات               134 ييجب عل ويم أھداف المنشأة  مستخدميتمكن  الت ة من تق ا المالي قوائمھ
  دارة رأس المال.إل إجراءاتھاوسياساتھا و

 

  يلى:  عماتفصح المنشأة  134الفقرة بلاللتزام              135

  : بما في ذلكدارة رأس المال، إل إجراءاتھامعلومات نوعية عن أھدافھا وسياستھا و     (أ) 

  رأس مال. تديره على أنه وصف لما   )1(

، طبيعة تلك المتطلبات، ھاالمنشأة لمتطلبات رأس مال مفروضة عليھا من خارج تخضععندما   )2(
   .إدارة رأس المال فيالمتطلبات  تُضمن ھذه وكيف

  دارة رأس المال. إلأھدافھا ب كيف تفي  )3(

 مثلبعض المنشآت بعض االلتزامات المالية (تعتبر  .رأس مالتديره على أنه عن ما  مختصرة يةبيانات كم    (ب) 
 رأس المال أنه يستثنيمنشآت أخرى  تعتبرمن رأس المال. و ) جزءً الدين تالي اإلستحقاقبعض أشكال 

  تحوطات التدفقات النقدية).  مكونات ناشئة عن مثلحقوق الملكية (مكونات بعض 

  الفترة السابقة.  من(أ) و(ب)  فيتغيرات  أي      (ج) 

  . لھا تخضع ھامفروضة عليھا من خارج متطلبات رأس مال بأي التزمت خالل الفترةما إذا كانت      (د) 

  . ھذا عدم االلتزام تبعات، ھاالمفروضة عليھا من خارجتلك مال المتطلبات رأس بمثل تلتزم المنشأة  عندما ال  (ھـ) 

  .لكبار موظفي اإلدارة من داخلھا الموفرةأة تلك اإلفصاحات على المعلومات المنش تؤسسو
 

ات           136 ال قد تدير المنشأة رأس المال بعدة طرق، وتكون خاضعة لعدد من متطلب ة. رأس م ال مختلف بيل المث ى س د ،فعل  ق
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لوقد  مصرفيةمنشآت تقوم بأنشطة التأمين وأنشطة  تكتليشمل  آ تعم ذه المنش ة  سلطاتظل  فيت ھ ددةقانوني . متع
ال وكيف  ات رأس م الوعندما ال يوفر اإلفصاح المجمع عن متطلب دار رأس الم دة، أو  يُ م  يحرفمعلومات مفي فھ

اة أن تفصح لمنشأة، فإنهل ماليةرأساللموارد لمالية  قائمة مستخدم  -بشكل منفصل  –عن معلومات  يجب على المنش
  .لمنشاةتخضع له اطلب رأس مال تلكل م

  المصنفة على أنھا حقوق ملكية القابلة لإلعادة األدوات المالية 

ى المنشأة أن تفصح القابلة لإلعادةلألدوات المالية          أ 136 م المصنفة على أنھا حقوق ملكية، يجب عل ذي ل ى المدى ال (ال
  : ما يليع )مكان آخر في يفصح عنه

  المصنف على أنه حقوق ملكية.  لغالمببيانات كمية مختصرة عن        (أ) 

أن تفعل ذلك تُطالَب باألدوات عندما  أن تستردشراء أو  بأن تعيدا ھإلدارة التزام إجراءاتھاأھدافھا وسياساتھا و     (ب) 
  الفترة السابقة.  منتغيرات  أيبما في ذلك  ،األدوات يحامل من قبل

   .من األدوات المالية تلك الفئة، أو إعادة شراء اداستردالخارج المتوقع عند  النقديالتدفق      (ج) 

  .، أو إعادة الشراءاإلستردادعند  المتوقع الخارج النقديكيفية تحديد التدفق  عنمعلومات      (د) 
 

  اإلفصاحات األخرى 

  : يلياإليضاحات عما  في تفصح أن المنشأةعلى يجب          137

 توزيعلم تُثبت على أنھا  ولكنعتماد القوائم المالية لإلصدار إأو المعلن عنھا قبل  ةحالمقتر االرباح توزيعات مبلغ    (أ) 
   والمبلغ المتعلق بھا للسھم الواحد.  ،لمالك خالل الفترةا على

  .غير مثبتةأرباح أسھم ممتازة مجمعة توزيعات  أي مبلغ   (ب) 

  معلومات منشورة مع القوائم المالية:  ضمنمكان آخر  فيعنه  حيُفصعما يلى، إذا لم  تفصح أن المنشأةعلى يجب         138

لألعمال  الرئيسوالبلد الذى تم تأسيسھا فيه، وعنوان مكتبھا المسجل، (أو المكان  النظاميھا ـــر المنشأة وشكلـــمق    (أ) 
  إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل). 

  ئيسة. وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتھا الر   (ب) 

   .للمجموعة النھائيةاألم  والمنشأةاألم  المنشاةسم إ   (ج) 

  .ة المدة، إذا كانت المنشأة محددمدتھاالمعلومات المتعلقة بطول     (د) 

  سريانالالتحول وتاريخ 

ي  تطبق أن المنشأةعلى يجب          139 نوية الت دأھذا المعيار على الفترات الس اير 1 في تب التطبيق  سمحيُ و. دهبع أو 2009 ين ب
  الحقيقة. تلكأن تفصح عن  عليھا فإنه يجب أبكر،فترة على المنشأة المعيار  طبقتاألبكر. وإذا 

ھذا التعديل على الفترات  تطبق أنالمنشأة على . يجب 106) الفقرة 2008في  المعدل( 27عدل معيار المحاسبة الدولي       أ 139
دولي  إذا طبقت. بعده أو 2009يوليو  1التي تبدأ في  السنوية بة ال ار المحاس دل( 27المنشأة معي ى 2008في  المع ) عل

  التعديل بأثر رجعي. أن يُطبقالتعديل على تلك الفترة األبكر. ويجب  أن يُطبقفترة أبكر، يجب 

ادةاألدوات المالية " عدل     ب139 ئة عن التصفية القابلة لإلع ى  "وااللتزامات الناش ديالت عل دولي (التع بة ال ار المحاس  32معي
ر  المصدر)، 1ومعيار المحاسبة الدولي  رة 2008في فبراي رات  138، الفق ى أ. يجب 136أ و80أ و8واضاف الفق عل

إذا . بالتطبيق األبكر يسمحو .بعده أو 2009يناير  1ن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أالمنشأة 
كأن تفصح عن  عليھا ديالت على فترة أبكر فإنه يجبالمنشأة تلك التعطبقت  ة و تل ديالت أالحقيق ق التع ةن تطب  المتعلق

 اتللجنة تفسير 2والتفسير  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  32معيار المحاسبة الدولي ب
  في الوقت نفسه.  "عاونية واالدوات المشابھةأسھم االعضاء في المنشآت الت"المعايير الدولية للتقرير المالي 

  
. يجب 2008في مايو  المصدر "المعايير الدولية للتقرير الماليعلى تحسينات "البموجب  71و 68الفقرتين  ُعدلت        ج 139

طبيق بالت يسمحو .بعده أو 2009يناير  1تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق أن المنشأةعلى 
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  أن تفصح عن تلك الحقيقة.  عليھا المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فإنه يجب طبقتإذا . األبكر

 المنشأةعلى . يجب 2009بريل أفي  المصدر "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي"بموجب  69تم تعديل الفقرة           د139
ده أو 2010يناير  1التي تبدأ في  ذلك التعديل على الفترات السنوية تطبق نأ التطبيق األبكر يسمح .بع وإذا قامت . ب

  أن تفصح عن تلك الحقيقة.  عليھا المنشأة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فإنه يجب

  ]حذفت[        ھـ139

اليتحسينات المعايير الدو"أ بموجب 106وتم اضافة الفقرة  107و 106تم تعديل الفقرتين           و139  المصدر "لية للتقرير الم
دأ في أالمنشأة على . يجب 2010في مايو  ي تب نوية الت رات الس ى الفت ديالت عل ك التع ق تل اير  1ن تطب  أو 2011ين

  . بالتطبيق األبكر يسمحو .بعده

  [حذفت]          ز139

ايو 12الي والمعيار الدولي للتقرير الم 10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي          ح139 رات 2011، المصدران في م ، 4، الفق
ق  تطبق نأ المنشأةعلى يجب . 124، و123، و119و دما تطب الي تلك التعديالت عن ر الم دولي للتقري ار ال  10المعي

  . 12والمعيار الدولي للتقرير المالي 

أة على يجب . 133و 128ن ، الفقرتي2011، المصدر في مايو 13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي         ط139 ق أالمنش ن تطب
  .13المعيار الدولي للتقرير المالي تلك التعديالت عندما تطبق 

دولي         ي139 بة ال ار المحاس ى معي ديالت عل دخل الشامل اآلخر" (تع ود ال و 1عدل "عرض بن ، 2011)، المصدر في يوني
رات رات 115و 100، و94، و91، و90، و87، و85، و82، و10، و7الفق اف الفق ب، 81أ، و81أ، و10، وأض

ي أالمنشأة على يجب . 84و 83، و81، و12أ، وحذف الفقرات 82و ن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية الت
التطبيق األبكر يسمحو .بعده أو 2012 يوليو 1تبدأ في  توإذا . ب ديال طبق أة التع ه يجب تالمنش رة أبكر فإن ى فت  عل
  ك الحقيقة.أن تفصح عن تل عليھا

و  19عدل معيار المحاسبة الدولي          ك139 دل في يوني دخل الشامل اآلخر" في 2011"منافع الموظفين" (المع ) تعريف "ال
(المعدل في  19معيار المحاسبة الدولي تلك التعديالت عندما تطبق  تطبق نأ المنشأةعلى يجب . 96والفقرة  7الفقرة 
  ).2011يونيو 

رات 41و 38، و10، الفقرات2012"، المصدر في مايو 2011-2009ل "التحسينات السنوية لدورة عد        ل139 ، وحذف الفق
ك تطبق نأالمنشأة على يجب د. 40-أ40د والفقرات 38-أ38وأضاف الفقرات  39-41 دي ذل اً التع أثر رجعي وفق ل ب

دولي  بة ال ار المحاس د" 8لمعي رات في التق بية، والتغيي اءالسياسات المحاس بية واألخط رات  "يرات المحاس ى الفت عل
التعديل على فترة أبكر ھذا المنشأة  طبقتوإذا . بالتطبيق األبكر يسمحو .بعده أو 2013 يناير 1السنوية التي تبدأ في 

  أن تفصح عن تلك الحقيقة. عليھا فإنه يجب

  [تم حذفھا]       م  139

  
ايو  15ي عدل المعيار الدولي للتقرير المال       ن  139 ود مع العمالء الصادر في م رة  2014االيرادات من العق . يجب 34الفق

  .15على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 123, و106, 96, 95, 93, 82, 71, 68, 7الفقرات  2014الصادر في يوليو  9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي      س  139
رات  ـ، 139وحذف الفق دولي 139ز و193ھ ار ال ا للمعي دما تطبيقھ ديالت عن ك التع ق تل أة تطبي ى المنش م, يجب عل
الي  ر الم دولي  139.  9للتقري بة ال ار المحاس ى معي دل إل ادرات اإلفصاح (المع ار مب دل معي ي 1ع ع ) الصادر ف

مبر  رات 2014ديس رات  122و 119, 117, 114-113أ, 82, 55-54, 31, 10م الفق اف الفق أ و 55أ, 30وأض
. ينبغي على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 120و 115ب وحذف الفقرات 85-أ85

ة بموجب  2016يناير  1 او بعده. يسمح بالتطبيق األبكر. والمنشآت ليست مطالبة باإلفصاح عن المعلومات المطلوب
  المتصلة بھذه التعديالت. 8يار المحاسبة الدولي من مع 30 – 28الفقرات 

الي        ف 139 ر الم دولي للتقري ار ال اير 16عدل المعي ود اإليجار الصادر في ين رة  2016، عق أة 123الفق ى المنش . ينبغي عل
  .16تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  )2003في  ُمنقحال( 1سحب معيار المحاسبة الدولي 
 

  .2005، المعدل في 2003في  الُمنقح ية"عرض القوائم المال" 1يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي     140
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  2 الدولي المحاسبة معيار
 المخزون

  الھدف
 

 مبلغ ھو المخزون عن المحاسبة في الرئيس الموضوع إن. للمخزون المحاسبية المعالجة تحديد ھو المعيار ھذا ھدف            1
 تحديد بشأن إرشادات المعيار ھذا يوفر. به المتعلقة اإليرادات ثبتتُ  أن إلى ويُرحل أصل أنه على يُثبت الذي التكلفة
ً  – يوفر كما. للتحقق القابلة القيمة صافي إلى تخفيض أي ذلك في بما مصروف، أنھا على الالحق وإثباتھا التكلفة  أيضا

  . لمخزونل تكاليف لتحديد تستخدم التي التكلفة احتساب صيغ بشأن إرشادات –

 النطاق

   
 :باستثناء المخزون، بنود جميع على المعيار ھذا ينطبق          2

 [حذفت]  )أ(

 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،"العرض: المالية األدوات" 32 الدولي المحاسبة معيار أنظر( المالية األدوات  )ب(
 ").المالية األدوات" 9
  

 الدولي المحاسبة معيار أنظر( الحصاد نقطة عند الزراعي والمنتج الزراعي بالنشاط المتعلقة الحيوية األصول  )ج(
").الزراعة" 41

 :به من قبل الُمحتفظ المخزون قياس على المعيار ھذا ينطبق ال          3

 إلى المعدنية، والمنتجات والمعادن الحصاد، بعد الزراعي والمنتج الغابات، ومنتجات الزراعية المنتجات يمنتج  Ăأ(
 يُقاس ماعندف. الصناعات تلك في الراسخة للممارسات وفقاً  للتحقق القابلة القيمة بصافي قاسعنده تُ  الذي الحد
 فترة في الخسارة أو الربح ضمن القيمة تلك في التغيرات تُثبت للتحقق، القابلة القيمة بصافي المخزونھذا  مثل

 .التغير

 ھذا مثل قياس وعند. البيع تكاليف منھا مطروحاً  العادلة بالقيمة مخزونھم يقيسون الذين السلع تجار السماسرة  Ăب(
ً  العادلة بالقيمة المخزون  البيع تكاليف منھا مطروحاً  العادلة القيمة في التغيرات تُثبت البيع، تكاليف منھا مطروحا
.التغير فترة في الخسارة أو الربح ضمن

 على ھذا، ويحدث. اإلنتاج من معينة مراحل في للتحقق القابلة القيمة بصافي) أ(3 الفقرة في إليه الُمشار المخزون يُقاس 4
 أو آجل عقد بموجب مؤكداً  البيع ويكون المعادن استخراجيتم  أو الزراعية المحاصيل حصاد ما يتمعند المثال، سبيل

 متطلبات من المخزونھذا  ستثنىويُ . بيع ضئيلة فشل مخاطر ھناك وتكون ةنشط سوق ما يوجدعند أو حكومية، ضمانة
.المعيار ھذاوفق  فقط القياس

 في إليه الُمشار المخزون ويُقتنى. لحسابھم أو الغير لحساب السلع يبيعون أو يشترون الذين أولئك ھم التجار السماسرة 5
 ربح ھامش أو السعر في التقلبات من ربح وتوليد القريب المستقبل في البيع بغرض – رئيس بشكل –) ب(3 الفقرة

 القياس متطلبات من يُستثنى فإنه ،البيع تكاليف منھا مطروحاً  العادلة بالقيمة المخزون ھذا يُقاس ماوعند. التجار السماسرة
.المعيار ھذا وفق فقط

  

  

  

  

  



  2 الدولي المحاسبة معيار
 

  
ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  2   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

  التعريفات
 

 :المحددة بالمعاني المعيار ھذا في التالية المصطلحات تُستخدم           6

  :أصول ھو المخزون

  أو ؛لألعمال العادي السياق في للبيع بھا ُمحتفظ  )أ(

  أو لبيع؛لمثل ھذا ا نتاجاإل مرحلة في  )ب(

 .الخدمات تقديم في أو اإلنتاج عملية في ستستخدم مھمات أو خام مواد شكل في  )ج(

ً  لألعمال العادي السياق في المقدر البيع سعر ھي للتحقق القابلة القيمة صافي  لإلتمام المقدرة التكاليف منه مطروحا
  .البيع إلنفاذ الضرورية المقدرة والتكاليف

 في مشاركينال بين نظامية معاملة في ،التزام لتحويل دفعه أو أصل، بيعل استالمه سيتم الذي السعر ھي العادلة القيمة
 ")العادلة القيمة قياس"13 المالي للتقرير الدولي المعيار أنظر. (القياس تاريخ في السوق

 العادي السياق في المخزون بيع من تحققه أن المنشأة تتوقع الذي المبلغ صافي إلى للتحقق القابلة القيمة صافي شيرت           7
 أو( الرئيسة السوق في نفسه المخزون لبيع نظامية معاملة به تتمكانت س الذي السعر تعكسف العادلة القيمةأما . لألعمال
تحددھا  قيمة ھي األولى القيمة. القياس تاريخ في لذلك المخزون بين مشاركين في السوق )األفضل المزايا ذات السوق
 مطروحاً  العادلة القيمة تساوى ال المخزون قد من للتحقق القابلة قيمةال صافيو. كذلك ليستفھي  الثانية القيمة أما ،المنشأة
.البيع تكاليف منھا

 قبل من المشتراة البضاعة المثال، سبيل على ذلك، في بما بيعھا، إلعادة بھا الُمحتفظو المشتراة البضاعة المخزون يشمل 8
 – المخزون ويشمل. بيعھا إلعادة بھا محتفظ أخرى وعقارات أراضي أو بيعھا، إلعادة بھا يحتفظ والتي التجزئة تاجر
 ً  المواد ويشمل بتصنيعه، تقوم الذي التشغيل تحت اإلنتاج أو بتصنيعھا، المنشأة قامت التي الصنع تامة البضائع – أيضا
يتم المحاسبة عن التكلفة المتكبدة لتنفيذ عقد مع عميل التي ال تؤدي  .اإلنتاج عملية في استخدامھا المنتظر والمھمات الخام

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي   مع العقود من يرادات"اإل 15إلى مخزون (أو أصول ضمن نطاق معيار آخر) وفقا
. "العمالء

  

 المخزون قياس

 
 .أقل أيھما للتحقق القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون يُقاس أن يجب           9

 المخزون تكلفة

 جلبل تحملھا يتم التي األخرى والتكاليف التحويل وتكاليف الشراء، تكاليف جميع المخزون تكلفة تشمل أن يجب 10
.الراھنة وحالته الحالي موقعه إلى المخزون

 الشراء تكاليف  

 للمنشأة يمكن التي تلك بخالف( األخرى والضرائب االستيراد رسومو الشراء، سعر المخزون شراء تكاليف تشمل 11
ً  – استردادھا  مباشر بشكل – تعود التي األخرى والتكاليف والمناولة النقل، وتكاليف ،)الضريبية السلطات من – الحقا

 والبنود والتخفيضات التجارية، الخصومات وتُطرح. والخدمات الخام والمواد الصنع، تامة البضائع اقتناء إلى –
.الشراء تكاليف تحديد عند األخرى المشابھة
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 التحويل تكاليف  

 – تشملكما . المباشر العمل مثل اإلنتاج، بوحدات – مباشر بشكل – المتعلقة التكاليف المخزون تحويل تكاليف تشمل 12
 ً ً تخصيص – أيضا ً منتظم ا  بضائع إلى الخام المواد لتحويل تحملھا يتم التي والمتغيرة الثابتة اإلضافية اإلنتاجلنفقات  ا
ً  – ثابتة تظل التي إلنتاجل المباشرة غير تكاليفتلك ال ھي الثابتة اإلضافية اإلنتاجنفقات . الصنع تامة  بغض – نسبيا
وأصول حق االستخدام المستخدمة في عملية  ،ومعدات المصنع مباني وصيانة استھالك مثل اإلنتاج، حجم عن النظر
 أو مباشر، بشكل – تتغير التي إلنتاجل المباشرة غير تكاليفتلك ال فھي المتغيرة اإلضافية اإلنتاجنفقات  أما. اإلنتاج
 .المباشر غير لوالعم المباشرة غير المواد مثل اإلنتاج، حجم مع – مباشر شبه

 ھي العادية الطاقة. اإلنتاج لوسائل العادية الطاقة إلى التحويل تكاليفل الثابتة اإلضافية اإلنتاج تكاليف تخصيص يستند 13
 في أخذاً  العادية، الظروف ظل في المواسم أو الفترات من عدد على مدى – المتوسط في – أن يتحقق توقعالمُ  اإلنتاج
 الطاقة يقارب كان إذا إلنتاجل الفعلي مستوىال يُستخدم وقد. الُمجدولة الصيانة عن الناتج الطاقة في الفقد الحسبان
. العاطلة الطاقة أو المنخفض لإلنتاج نتيجةً  إنتاج وحدة لكل الُمخصص الثابتة اإلضافية التكاليف مبلغ يزداد ال. العادية
 المرتفع اإلنتاج فترات وفي. تحملھا فيھا يتم التي الفترة في مصروف أنھا على الُمخصصة غير اإلضافية النفقات وتُثبت

 بأعلى المخزون يُقاس ال بحيث إنتاج وحدة لكل الُمخصص الثابتة اإلضافية ةالنفق مبلغ ينخفض – عادي غير بشكل –
 .اإلنتاج لوسائل الفعلي االستخدام أساس على إنتاج وحدة لكل المتغيرة اإلضافية اإلنتاج نفقات وتُخصص. التكلفة من

 عندما المثال، سبيل على الحال، ھو ھذاو. بشكل متزامن – إنتاجه يتم واحد منتج من أكثر اإلنتاج عملية عن ينتج قد 14
 للتحديد قابلة منتج لكل التحويل تكاليف تكون ال وعندما. فرعي ومنتج رئيس منتج يوجد عندما أو مشتركة منتجات تُنتج

 إلى المثال، سبيل التخصيص، على يستند قدف. ثابتو منطقي أساس على لمنتجاتل تُخصص فإنھا – منفصل بشكل –
 ،منفصل بشكل – للتحديد قابلة المنتجات اھعند تصبح اإلنتاج عملية من مرحلة في إما منتج لكلللمبيعات  النسبية قيمةال
 الحال، ھو ھذا يكون عندماو. نسبية أھمية ذات غير – بطبيعتھا –الفرعية  المنتجات معظم تُعد. اإلنتاج إتمام عند أو

 المبلغ يختلف ال لذلك، ونتيجة. الرئيس المنتج تكلفة من القيمة ھذه وتُطرح للتحقق القابلة القيمة بصافي – غالباً  – تُقاس
 .تكلفته عن – نسبية أھمية ذي بشكل – الرئيس للمنتج الدفتري

  األخرى التكاليف  

 وحالته الحالي موقعه إلى المخزون لجلب منھا تحمله يتم ما بقدر – فقط – المخزون تكلفة ضمن أخرى تكاليف درجتُ  15
 تصميم تكاليف أو ،باإلنتاج متعلقة غير عامة نفقاتأن تُضمن  المناسب من يكون قد المثال، سبيل فعلى. الراھنة
.المخزون كلفة، في تمحددين لعمالء منتجات

 :تحملھا فيھا يتم التي الفترة في اتمصروف أنھا على والُمثبتة المخزون تكلفة من المستثناة التكاليف أمثلة من 16

 .األخرى اإلنتاج تكاليف أو لالعم وأ الخام، المواد لفاقد ةالعادي غير مبالغال  )أ(

 .أخرى إنتاج مرحلة قبل اإلنتاج عملية في ضرورية التكاليف ھذه تكن مالم التخزين، تكاليف  )ب(

 .الراھنة وحالته الحالي موقعه إلى المخزون جلب في تساھم ال التي اإلدارية اإلضافية النفقات  )ج(

.البيع تكاليف  Ăد(

 تكلفة في االقتراض تكاليف فيھا تُضّمن محدودة حاالت" االقتراض تكاليف" 23 الدولي المحاسبة معيار يحدد 17
.المخزون

ً  منشأةال تشتري قد 18  المثال سبيل على تمويل، عنصر –فعلياً  – الترتيب يحتوي وعندما. مؤجلة تسوية بشروط مخزونا
 خالل فائدة مصروف أنه على ثبتيُ  العنصر ھذا فإن المدفوع، والمبلغ العادية االئتمان بشروط الشراء سعر بين الفرق
.التمويل فترة

  [حذفت]           19
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   حيوية أصول من ُحِصدَ  زراعي منتج تكلفة
 

20  ً  من المنشأة حصدته زراعي منتج من يتكون الذي المخزون، يُقاس ،"الزراعة" 41 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 تكلفة ھي وھذه. الحصاد نقطة عند البيع تكاليف منھا مطروحاً  العادلة بقيمته األولي اإلثبات عند الحيوية، أصولھا
. المعيار ھذا لتطبيق التاريخ ذلك في المخزون

 التكلفة قياس طرق  

 النتائج كانت إذا التجزئة، طريقة أو المعيارية التكلفة طريقة مثل المخزون، تكلفة لقياس طرق تُستخدم قد ،للتيسير 21
 والكفاءة ،لوالعم والمھمات، الخام المواد من العادية المستويات الحسبان في المعيارية التكاليف وتأخذ. التكلفة تقارب

 .الحالية الظروف ضوء في تُنقح الضرورة، وعند ،منتظم بشكل وتُراجع. الطاقة واستغالل

ً  – التجزئة طريقة تستخدم 22  – سريع بشكل – تتغير بنود من كبيرة أعداد من مخزون لقياس التجزئة قطاع في – غالبا
 تكلفة وتُحدد. التكلفة لتحديد أخرى طرق لھا تُستخدم أن العملي غير من يكون والتي متشابھة ربح ھوامش وذات

 في المستخدمة النسبة وتأخذ. الربح ھامش إلجمالي مناسبة مئوية بنسبة للمخزون البيعية القيمة بتخفيض المخزون
 قسم لكل متوسطة نسبة – غالبا –وتستخدم . األصلي بيعه سعر دون ما إلى سعره ُخفض الذي المخزون الحسبان
.تجزئة

 التكلفة احتساب صيغ            

 الُمنتجة الخدمات أو والسلع البعض، بعضھا إلحالل قابلة – عادةً  –ليست التي لبنودا مخزونل تكلفةال تُحدد أن يجب 23
 .الفردية لتكاليفھا المحدد التمييز باستخدام محددة، مشروعاتل والمخصصة

 

 للبنود المناسبة المعالجة ھي ھذه وتُعد. المخزون منمحددة  لبنود محددة تكاليف تُنسب أن للتكلفة المحدد التمييز يعني 24
 المحدد التمييز يُعد ذلك، من وبالرغم .منتجة أو ةمشترا كانت إذا عما النظر بغض محدد، مشروعل تُخصص التي

. البعض بعضھا إلحالل قابلة – عادةً  – تكون التي المخزون بنود من كبيرة أعداد عندما توجد مناسب غير للتكاليف
 محددة آثار على للحصول المخزون في تبقى التي البنود تلك اختيار طريقة تُستخدم أن يمكن الحاالت، ھذه مثل في

 ً  .الخسارة أو الربح على مسبقا

 أوالً  الوارد صيغة باستخدام ،23 الفقرة في اتناولھ تم التي البنودتلك  بخالف المخزون،بنود  تكلفة تُحدد أن يجب 25
 صيغة نفس تستخدم أن المنشأة على يجبو. الحتساب التكلفة المرجح التكلفة متوسط صيغة أو (FIFO) أوالً  صادر

 أو الطبيعة ذات المخزون ولبنود. للمنشأة المتشابه واالستخدام الطبيعة ذات المخزون بنود لجميع التكلفة احتساب
 . التكلفة الحتساب مختلفة صيغ استخدام تبرير يمكن المختلف، االستخدام

 نفس استخدام عن يختلف للمنشأة استخدام التشغيلية القطاعات أحد في المستخدم للمخزون يكون قد المثال، سبيل على 26
 أو( للمخزون الجغرافي الموقع اختالف يُعد ال ذلك، من وبالرغم. آخر تشغيلي قطاع في الُمستخدم المخزون نوع
 . التكلفة الحتساب مختلفة صيغ استخدام لتبرير – ذاته حد في – كافيا) به المتعلقة الضريبة قواعدال

 البنود تكون وبالتالي ،أوالً  تُباع أوالً  المنتجة أو المشتراة المخزون بنود أن أوالً  صادر أوالً  الوراد صيغة تفترض 27
ً  المنتجة أو المشتراةتلك  ھي الفترة نھاية في المخزون في المتبقية  المرجح، التكلفة متوسط صيغة وبموجب. حديثا
 المشتراة المتشابھة البنود وتكلفة الفترة بداية في شابھةتالم البنود لتكلفة المرجح المتوسط باستخدام بند كل تكلفة تُحدد
ً  إضافية، شحنة كل ستلمتُ  ماعند أو دوري، أساس على المتوسط يُحسب وقد. الفترة خالل المنتجة أو  لظروف تبعا

. المنشأة

 للتحقق القابلة القيمة صافي

ً  أصبح إذا أو تلف ذلك المخزون، ما إذا المخزون تكلفة استرداد يمكن ال قد 28  إذا أو – جزئي أو كلي بشكل – متقادما
 التكاليف أو لإلتمام الُمقدرة التكاليف زادت إذا – أيضا – المخزون تكلفة استرداد يمكن ال وقد. بيعه سعر انخفض
 للتحقق القابلة القيمة صافي إلى ،التكلفة المخزون، ألقل من قيمة تخفيض ممارسة تتفق. البيع إلنفاذ تحملھا يتم أن الُمقدر
  .استخدامھا أو بيعھا من تتحقق أن المتوقع المبالغعن يزيد ينبغي أن تسجل بما الاألصولبأنالنظروجھةمع
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بالرغم من  ،الحاالت بعض فيو. حدة على بند لكل للتحقق القابلة القيمة صافي إلى – عادةً  – المخزونقيمة  خفضتُ  29
 المتعلقة المخزون بنود مع الحال ھو ھذا يكون قد. العالقة ذات أو المتشابھة البنود تُجمع أن المناسب من يكون قد ذلك،
 الجغرافية المنطقة في وتُسوق تُنتج والتي متشابھة، نھائية استخدامات أو أغراض ذات تكون والتي نفسه، اإلنتاج بخط

 أن المناسب غير ومن. ھذا اإلنتاج خط في األخرى البنود عن – منفصل بشكل – تقويمھا عملياً  يمكن ال والتي نفسھا،
 المخزون بنود جميع أو الصنع، تامة البضاعة المثال، سبيل على المخزون، تصنيف أساس على المخزون قيمة تُخفض

. معين تشغيلي قطاع في

 للمبلغ التقديرات إجراء وقت متاحال ،عليه لالعتماد إمكانيةً  أكثر األدلة إلى للتحقق القابلة القيمة صافي تقديرات تستند 30
 بأحداث –مباشر بشكل – المتعلقة التكلفة أو السعر تقلبات الحسبان في التقديرات ھذه وتأخذ .المخزون يحققه أن المتوقع

ً األحداثتلك به تؤكد الذي بالقدروذلك الفترة نھاية بعد تقع  .الفترة نھاية في قائمة ظروفا

 سبيل فعلى .بالمخزون يُحتفظ أجله من الذي الغرض – أيضا – الحسبان في للتحقق القابلة القيمة صافي تقديرات تأخذ 31
 سعر إلى خدمة أو لمبيعات مؤكدة بعقود للوفاء بھا الُمحتفظ المخزون لكمية للتحقق القابلة القيمة صافي يستند ،المثال
 الزائدة للكمية للتحقق القابلة القيمة صافي فإن ،بھا الُمحتفظ المخزون كميات من بأقل المبيعات عقود كانت وإذا .العقد
 بھا، الُمحتفظ المخزون كميات عن تزيد لمبيعات مؤكدة عقود من مخصصات تنشأ وقد. العامة البيع أسعار إلى تستند
 المخصصات" 37 الدولي المحاسبة معيار بموجب المخصصات ھذه مثل مع التعامل ويتم. للشراء مؤكدة عقود من أو

".  المحتملة واألصول المحتملة وااللتزامات

 يُتوقع كان إذا التكلفة ألقل من المخزون إنتاج في لالستخدام بھا الُمحتفظ األخرى والمھمات الخام قيمة المواد تُخفض ال 32
 يشير عندما ذلك، من وبالرغم. عنھا يزيد بما أو بالتكلفة فيھا، تُضمن سوف التي الصنع، تامة المنتجات تُباع أن

 المواد قيمة فإن للتحقق، القابلة القيمة صافي عن تزيد الصنع تامة المنتجات تكلفة الى أن الخام المواد سعر في انخفاض
 أفضل ھي الخام المواد إحالل تكلفة تكون قد الحاالت، ھذه مثل وفي. للتحقق القابلة القيمة صافي إلى تُخفض الخام
. للتحقق القابلة قيمتھا لصافي متاح قياس

ً  – تسببت التي الظروف تعد ال فعندما. الحقة فترة كل في للتحقق القابلة القيمة لصافي جديد تقدير يُجرى 33  في – سابقا
 للتحقق القابلة القيمة صافي في زيادة على واضح دليل يوجد عندما أو موجودة التكلفة ألقل من قيمة المخزون تخفيض
) األصلي التخفيض مبلغ على العكس يقتصر أن أي( يُعكس التخفيض فإن مبلغ المتغيرة، االقتصادية الظروف بسبب
 سبيل على ھذا، ويحدث. أقل أيھما الُمنقحة للتحقق القابلة القيمة صافي أو التكلفة الجديد الدفتري المبلغ يعادل بحيث
 في موجوداً  بيعه، سعر النخفاض للتحقق، نظراَ  القابلة القيمة بصافي الُمسجل المخزون بنود أحد يظل عندما المثال،
 .بيعه سعر ويزداد الحقة فترة

  

 مصروف أنه على ثباتاإل

 فيھا يُثبت التي الفترة في مصروف أنه على المخزون لھذا الدفتري المبلغ يُثبت أن يجبفإنه  المخزون، يُباع ماعند           34
 وجميع للتحقق، القابلة القيمة صافي إلى لقيمة المخزون تخفيض أي مبلغ يُثبت أن يجب كما. به المتعلق اإليراد
 عكس أي مبلغ يُثبت أن يجب .الخسارة أو التخفيض فيھا يحدث التي الفترة في مصروف أنه على المخزون، خسائر
 المخزون مبلغ في تخفيض أنه على للتحقق، القابلة القيمة صافي في زيادة عن ناشئ لمخزون،قيمة ال تخفيض ألي

 . العكس فيھا يحدث التي الفترة في مصروف أنه على الُمثبت

 للعقارات، مكون أنه على المخزون الُمستخدم المثال، سبيل على آخر، أصل لحسابات المخزون بنود بعض تُخصص قد 35
 خالل مصروف أنه على –الطريقة  بھذه –آخر  ألصل الُمخصص المخزون يُثبت. داخلياً  الُمشيدة والمعدات واآلالت
. األصل لذلك اإلنتاجي العمر
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  اإلفصاح

:عن المالية القوائم تُفصح أن يجب          36
  

 .التكلفة الحتساب الُمستخدمة الصيغة ذلك في بما المخزون، قياس في الُمتبعة المحاسبية السياسات  )أ(

 .للمنشأة المناسبة التصنيفات في الدفتري والمبلغ للمخزون الدفتري المبلغ إجمالي  )ب(

 .البيع تكاليف منھا مطروحاً  العادلة بالقيمة الُمسجل للمخزون الدفتري المبلغ  )ج(

 .الفترة خالل مصروف أنه على الُمثبت المخزون مبلغ  )د(

  .34 للفقرة وفقاً  الفترة في مصروف أنه على ُمثبت لقيمة المخزون تخفيض أي مبلغ      (ھـ) 

 وفقاً  الفترة في مصروف أنه على الُمثبت المخزون مبلغ في تخفيض أنه على إثباته تم تخفيض ألي عكس أي بلغم   )و(
 .34 للفقرة

 .34 للفقرة وفقاً  المخزون قيمةفي  لتخفيض عكس إلى أدت التي األحداث أو الظروف  )ز(
 .اللتزامات ضمان أنه علىالمرھونللمخزون الدفتري المبلغ  Ăح(

 ھذه في التغيرات مدى وعن للمخزون، المختلفة التصنيفات في به الُمحتفظ للمخزون الدفترية المبالغ عن المعلومات تعد 37
 الخام، والمواد اإلنتاج، ومھمات البضاعة، ھي للمخزون الشائعة التصنيفات إن .المالية القوائم لمستخدمي مفيدة األصول،
. الصنع تامة والبضائعالتشغيل، تحتواإلنتاج

ً  – والذي الفترة، خالل مصروف أنه على الُمثبت المخزون مبلغ يتكون 38  من المبيعات، تكلفة أنه على إليه يشار ما – غالبا
ً  – الُمضمنة التكاليف تلك  ومن الُمخصصة غير اإلضافية اإلنتاج نفقات ومن اآلن، بيع الذي المخزون قياس في – سابقا

 تكاليف مثل أخرى، مبالغ تضمين – أيضا – المنشأة ظروف تبرر وقد. المخزون إنتاج لتكاليف العادية غير المبالغ
.التوزيع

 مصروف أنه على الُمثبت المخزون تكلفة بخالف عنھا يُفصح مبالغ عنه نتجت الخسارة أو للربح شكالً  المنشآت بعض تتبنى 39
ً تصنيف مستخدمة للمصروفات تحليال المنشأة تعرض الشكل، ھذا بموجبو. الفترة خالل . المصروفات طبيعة إلى يستند ا
 ،لالعم ولتكاليف مستھلكة، ومھمات خام لمواد مصروف أنھا على الُمثبتة التكاليف عن المنشأة تُفصح الحالة، ھذه في

.للفترة زونخالم في التغير صافي مبلغ مع أخرى ولتكاليف

  السريان تاريخ
 

 التطبيق ويُشجع. هبعد أو 2005 يناير 1 في تبدأ التي ويةــالسن الفترات على المعيار ھذا تطبق أن المنشأة ىــعل يجب         40
 . الحقيقة تلك عن تفصح أن عليھا يجب فإنه ،2005 يناير 1 قبل تبدأ فترة على المعيار ھذا منشأة طبقت إذا. األبكر

 ]ُحذفت[       أ40

  [حذفت]     ب40
. 7 الفقرة وعدل 6 الفقرة في العادلة القيمة تعريف ،2011 مايو في الُمصدر ،13 المالي للتقرير الدولي المعيـار لعدّ         ج40

 .13 المالي للتقرير الدولي المعيـار تُطبق عندما التعديالت تلك تطبق أن المنشأة على يجب

  ]حذفت[         د 40

 29. 8, 2الفقرات  2014الصادر في مايو  "العمالء مع العقود من االيرادات" 15عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي        ـھ40
  .15. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 19وحذف الفقرة  37و
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 د. يجب على40ب, و40أ, 40وحذف الفقرات  2الفقرة  2014الصادر في يوليو  9عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي       و 40 
  .9المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تطبيق المنشأة على يجب. 12 الفقرة 2016 يناير في الصادر" اإليجار عقود" 16 للتقرير المالي الدولي المعيار عّدل     ز40
   .16 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عند التعديل

  

 األخرى اإلصدارات سحب

 
 ).1993 في الُمنقح" (المخزون"2 الدولي المحاسبة معيار محل المعيار ھذا يحل           41

 ".المخزون تكلفة الحتساب المختلفة الصيغ ـ الثبات" السابقة الدولية التفسيرات للجنة 1 التفسير محل المعيار ھذا يحل           42
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  7معيار المحاسبة الدولي 
  1قائمة التدفقات النقدية

  
  ھدف  ال

  
د نق أن تولد منشأة علىقدرة ال لتقديرمستخدمي القوائم المالية بأساس  تزويدمفيدة في  منشأةللتعد المعلومات عن التدفقات النقدية 

 قويماً تن يلمستخدما خذ من قبلتُتقرارات االقتصادية التي الوتتطلب تلك التدفقات النقدية. ألن تستغل وُمعاِدالت نقد، واحتياجات المنشأة 
  . ذلك التأكد من درجةتولد نقد وُمعاِدالت نقد وتوقيت وأن قدرة المنشأة على ل

  
نقدية، فقات القائمة التد استخدامب للمنشأةھدف ھذا المعيار ھو المطالبة بتوفير معلومات عن التغيرات التاريخية في النقد وُمعاِدالت النقد و

  التي تصنف التدفقات النقدية خالل الفترة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.
  

  
  النطاق

 

ىيجب             1 أة عل د المنش ة  أن تُع دفقات النقدي ة الت ار، ويجب وفقائم ذا المعي ات ھ اً لمتطلب ز أن تعرضھاق زأء كج ن  ال يتج م
  ا القوائم المالية.عنھ تعرضالمالية لكل فترة  قوائمھا

  .1977 يوليوفي  الُمصدق عليه، "قائمة التغيرات في المركز المالي" 7حلَّ ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي              2

 الحال بغضھو وذلك  استخدامھا. يةبكيفية توليد المنشأة للنقد، وُمعاِدالت النقد، وكيف ألي منشأة ةيھتم مستخدمو القوائم المالي  3
الالكما ھو  ،لمنشأةلمنتجاً  يمكن اعتبارهالنظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وعما إذا كان النقد  ة.  ةالمؤسس مع ح  اجتحتالمالي

ة اختالف نفسھا،  لألسباب -بشكل أساس  –المنشآت للنقد  ةبالرغم من إمكاني راد أنشطتھا الرئيس اج المنتجة لإلي . فھي تحت
وفرالتزاماتھا  تدفعو ،اعملياتھ لتنفذللنقد  ا وت تثمرين فيھ د للمس م .العوائ ب، ومن ث ار  يتطل ذا المعي ع المنشآت أنجمن ھ  مي

  قائمة التدفقات النقدية. تعرض

  

 التدفق النقديمعلومات  منافع
  
دفقات قائمة توفر           4 ة الت د استخدام، النقدي ة، معلومات تمكن المستخد ھاعن وائم المالي اقي الق رات في  مين منمع ب ويم التغي تق

ك  ا في ذل الي (بم ا الم أة وھيكلھ يولتھاصافي أصول المنش ا)و س در مالءتھ ى تھاوق ى  عل أثير عل الغالت دفقات  وتوقيت مب الت
ى قدرة الم تقديرمفيدة في  النقدي التدفقلتكيف مع الظروف المتغيرة والفرص. تعد معلومات من أجل االنقدية،  دنشأة عل  تولي

اذج  من تطوير نمستخدميال تمكناِدالت نقد، ووُمع نقد ديرنم ة لتق دفقات النقدي ة للت ة الحالي ة القيم تقبلية ل ومقارن لمنشآت المس
ة. ن  المختلف زز م ا تع ا أنھ ة كم ة مقارن رقابلي غيلي التقري ن األداء التش ة ع آت مختلف راً ، لمنش ا نظ لألنھ تخدام  تزي ار اس آث

  مالت واألحداث.لمعالنفس امعالجات محاسبية مختلفة 

ً ما         5 وھي لية. ات النقدية المستقبوتوقيت ودرجة تأكد التدفق مبلغكمؤشر على  التاريخية التدفق النقديستخدم معلومات تُ  غالبا
ق صافي التدفلربحية ولتدفقات النقدية المستقبلية، وفي اختبار العالقة بين االسابقة لتقديرات ال ضا مفيدة في فحص دقةأي
  األسعار المتغيرة. تأثيرلنقدي وا

  التعريفات 
 

  : ةالمحدد بالمعانيفي ھذا المعيار  التاليةتستخدم المصطلحات             6

  النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب.  يشمل النقد

، نقدمن ال علومةم مبالغإلى بسھولة قابلة للتحويل تكون عالية السيولة  ،استثمارات قصيرة األجل ھي ُمعاِدالت النقد
   .للتغيرات في القيمة ضئيلة وتكون عرضة لمخاطر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتنقيحنتيجة ك "تدفقات النقديةقائمة ال" لىإ "قوائم التدفق النقدي" من 7ل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي ، عدّ 2007في سبتمبر  1
  .2007في  "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي 
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  النقد وُمعاِدالت النقد     

يس باالرتباطاتالوفاء  لغرض ُمعاِدالت النقدب يُحتفظ             7 ة قصيرة األجل، ول تثمار،اال لمجرد النقدي رى. غراض أخألأو  س
ل يجب للنقد، فإنه تثمار معادالً يعد االسلكي  ابالً للتحوي ى  بسھولة أن يكون ق دإل وم من النق غ معل  عرضةأن يكون و، مبل

ادالٔ  -عادةً  –يعد االستثمار  ،عليه وبناءً . القيمة في للتغيرات ضئيلة لمخاطر د مع ونفقط  للنق دما يك ه عن استحقاق أجل  ل
 - م تكنما ل ،ت النقد. تستبعد استثمارات حقوق الملكية من ُمعاِدالاالقتناءيخ أشھر أو أقل من تار ثالثة، مثالً قصير األجل، 
ة األسھم الممتعلى سبيل المثال  للنقد، لةدِ عامُ  –في جوھرھا  اةازة كما في حال رة قصيرة  الُمقتن لخالل فت ، استحقاقھا قب

  محدد. استرداد والتي يكون لھا تاريخ 

ن ا             8 راض م د االقت وك يع ام –لبن كل ع طة تم - بش ةأنش ك، .ويلي ن ذل الرغم م دول،  وب ي بعض ال كلف ى  يش السحب عل
كتفي  ة.إدارة النقد في المنشأال يتجزأ من عند الطلب، جزًء  السداد واجب الذي يكون ،من البنوك المكشوف ، الظروف ل
من ى المكشوف يُض وك السحب عل ن البن ون م ه مك ى أن دل عل اِدالت النق د وُمع ل. لنق ن خصائص مث ذه الترتيب وم ات ھ

  إلى سحب على المكشوف.  موجبمن  -غالبا  – يتقلب النقدية في البنكالمصرفية أنَّ رصيد 

د تشكل البنود التي بينالتحركات التدفقات النقدية يُستبعد من             9 امُ أو  اً نق دالدِ ع ك التألن نظراً  ت نق اتل د جزءاً من  مكون تع
د  لنقد استثماراإدارة  وتشمل .االستثمارية والتمويليةومن أنشطتھا التشغيلية  جزءٍ  مجرد ي المنشأة وليستإدارة النقد ف النق

  .ُمعاِدالت النقدفي  الفائض
 

 عرض قائمة التدفقات النقدية
  

ة أن تتضمنيجب           10 دفقات النقدي ة الت راً عن قائم دفقات تقري ة الت رة مصنفة ب النقدي غيلية حسب األنشخالل الفت طة التش
  واالستثمارية والتمويلية.

يف يوفر التصنوألعمالھا. ب بالطريقة األنسالتشغيلية واالستثمارية والتمويلية،  األنشطةعرض المنشأة تدفقاتھا النقدية من تٌ           11
الي  تأثير بتقديرتسمح للمستخدمين معلومات  بحسب النشاط ى مبلتلك األنشطة على المركز الم أة، وعل ه غ للمنش ا تمتلك م

  ي تقويم العالقات بين تلك األنشطة.ف -يضاً أ –تستخدم ھذه المعلومات  قدنقد وُمعاِدالت النقد. ومن 

كال قرض ت النقدية لالتسديداتشمل عندما على سبيل المثال:  .بشكل مختلفتُصنف الواحدة تدفقات نقدية المعاملة قد تشمل           12
دة أن يُصنفيمكن فالقرض، و دةمن الفائ ه نشاط تشغيلي،  عنصر الفائ ى أن ا القرض ويُصنف عنصرعل ه نش ى أن ط عل
  .تمويلي

  األنشطة التشغيلية 

ة تدفقات نقدي من ت المنشأةعمليا ما ولدتهعلى مدى رئيساً األنشطة التشغيلية مؤشراً الناشئة عن التدفقات النقدية  مبلغ عديٌ           13
ىالقروض،  تسديدلكافية  در والمحافظة عل أة،  ةالق غيلية للمنش ديدالتش ام باس وتس اح، والقي دةتوزيعات األرب  تثمارات جدي
غيلية لتدفقات النقديةل محددةالمكونات ال. تعد المعلومات عن للتمويل خارجية مصادر إلى اللجوء دون ة، مع  التش التاريخي

   المستقبلية. التشغيلية ات النقدية، مفيدة في التنبؤ بالتدفقاألخرى المعلومات

ي فھ ،عليه وبناءً لإليراد. الرئيسة المنتجة  المنشأة ن أنشطةم -بشكل رئيس  –التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  تُستمد        -14
ربح أو الخسارةم -شكل عام ب -تنتج  د ال ة .ن المعامالت واألحداث األخرى التي تدخل في تحدي ة  من أمثل دفقات النقدي الت

  من األنشطة التشغيلية ما يلى: 

  من بيع السلع وتقديم الخدمات.  المقبوضات النقدية        ( أ ) 

  والعموالت واإليرادات األخرى.  واألتعاب رسوم االمتيازمن  المقبوضات النقدية        (ب) 

  . المدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات         (ج) 

  بالنيابة عنھم. والمدفوعات النقدية للموظفين،          (د) 

ة السنوي فعاتالمطالبات والدوالتأمين، مقابل األقساط  منشأةل ــالنقدية من قب اتــالمدفوعات النقدية وــالمقبوض       (ھـ) 
  .ومنافع التأمين األخرى

 - دبشكل محد – ھاربط الممكن من يكن لم ماالمستردة منھا،  المدفوعات النقدية لضرائب الدخل، أو المبالغ       (و) 
   .باألنشطة االستثمارية والتمويلية

  ، أو المتاجرة. التعاملحتفظ بھا ألغراض عقود مُ من النقدية  المدفوعاتالمقبوضات و        (ز) 
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تعد و بتة.الخسارة المثأو  حالرب تُضمن في خسارة، أو ، مكسباآلالت إحدىمثل بيع  ،بعض المعامالتقد ينشأ عن 
المدفوعات  عدت، لكذبالرغم من  .تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية المتعلقة بمثل تلك المعامالتالتدفقات النقدية 

ً لتأجير للغير، لبھا  يُحتفظأصول  اقتناء، أو لتصنيعالنقدية  أ من معيار 68ضح بالفقرة لبيع كما ھو مولبھا  يُحتفظ والحقا
من  ةبوضات النقديالمقعد وت .، تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية"واآلالت والمعدات ،العقارات"16حاسبة الدولي الم

   من األنشطة التشغيلية. تدفقات نقدية –أيضاً  –ھذه األصول لمثل  المبيعات الالحقةاإليجارات ومن 

 –الُمقتنى المخزون  ةفي ھذه الحال تشبه حيث، أو المتاجرة، لتعاملامنشأة بأوراق مالية وقروض ألغراض القد تحتفظ           15
، أو للتعامل ظ بھاألوراق مالية يحتفبيع الشراء وال عن الناشئةالتدفقات النقدية  تُصنف، عليه وبناءً  .عادة البيعإل -تحديداً 

ى علالمالية  المؤسساتالتي تقدمھا  لنقديةا ضوالقرو السلف -عادةً  -تُصنف ، . وبالمثلالمتاجرة على أنھا أنشطة تشغيلية
  الرئيس المنتج لإليراد. بنشاط المنشأة تتعلقنھا أل نظراً أنھا أنشطة تشغيلية، 

  األنشطة االستثمارية 

تعبر ة ديالتدفقات النقنظراً ألن ستثمارية مھما األنشطة اال الناشئة عن ةالنقدي اتعن التدفق -نفصل مبشكل  –يعد اإلفصاح          16
نھا على أصنيف والنفقات المؤھلة للتوتدفقات نقدية مستقبلية.  توليد دخل بقصدعلى موارد  من نفقاتمدى ما تم  عن

ئة لنقدية الناشاأمثلة التدفقات من وقائمة المركز المالي.  تلك التي ينتج عنھا أصل يُثبت في - فقط  - ھي  أنشطة استثمارية
  : ما يلي األنشطة االستثمارية عن

 ل طويلة األجلواألصول غير الملموسة، واألصو ،العقارات واآلالت والمعدات القتناء المدفوعات النقدية      (أ) 
دات والمع واآلالت لعقارات، واتلك المتعلقة بتكاليف التطوير الُمرسملة األخرى. وتشمل ھذه المدفوعات

  ذاتياً.  ةشيدالم

 ة، واألصول طويلةول غير الملموســواآلالت والمعدات، واألصالعقارات  اتــيعمبمن  ات النقديةــالمقبوض       (ب) 
  األجل األخرى. 

، والحصص في رىــاألخآت ــمنشللدين أدوات وق ملكية أو ـــأدوات حق اءــالقتن ات النقديةــوعــالمدف     (ج) 
غراض أل ظ بھاالمحتف، أو تلك للنقدمعادلة ألدوات التي تعد تلك االمدفوعات ل بخالفالمشتركة ( المشروعات

  ، أو المتاجرة). التعامل

 المشروعاتي فالحصص ولمنشآت األخرى، دين لمن بيع أدوات حقوق ملكية، أو أدوات  المقبوضات النقدية         (د) 
أو  ،التعاملض األدوات التي تعد معادلة للنقد، أو المحتفظ بھا ألغراتلك من  المقبوضات بخالفالمشتركة (
  المتاجرة). 

  ). نشأة ماليةموالقروض المقدمة من قبل  السلف بخالفوالقروض النقدية المقدمة ألطراف أخرى ( السلف        (ھـ) 

المنشأة قروض و سلف بخالفروض المقدمة ألطراف أخرى (ـــلف والقـــلستسديد امن  ات النقديةــالمقبوض       (و) 
  ). المالية

ما عند ثناءباستلمبادلة، الة، وعقود الخيارات، وعقود ــــعات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود اآلجوــالمدف      (ز) 
  .مويليةأنشطة ت المدفوعات على أنھاعندما تُصنف ، أو المتاجرة، أو التعامل ألغراضالعقود ب يُحتفظ

ما عند باستثناءدلة، وعقود المبا الخياراتوعقود  ،والعقود اآلجلة ،من العقود المستقبلية المقبوضات النقدية      (ح) 
  .مويليةأنشطة ت المقبوضات على أنھاعندما تُصنف ، أو المتاجرة، أو التعامل ألغراضالعقود ب يُحتفظ

  
دل، فإن التدفقات النقدية قابل للتحديدعقد على أنه تحّوط لمركز  عنعندما تتم المحاسبة  ة نفسب تُصنف لعق  تصنيف طريق

  .لهتّحوط ملمركز الل قات النقديةالتدف

  األنشطة التمويلية 

د اإلفصاح           17 كل  –يع دفق -منفصل بش ئة عن ةالنقدي اتعن الت ة الناش اً،  األنشطة التمويلي راً مھم ؤ نظ ي التنب د ف ه مفي ألن
تقبلية النقدية التدفقات علىمطالبات الب دمي المس ل مق ال الرأس  من قب أةلم ةو .لمنش دفقات ال من أمثل ة الت ئة عننقدي  الناش

  : ما يلي األنشطة التمويلية

  من إصدار أسھم، أو أدوات حقوق ملكية أخرى. المتحصالت النقدية  )(أ

  أسھم المنشأة. استرداد، أو القتناء للمالك المدفوعات النقدية        (ب) 

، ورھونات وسندات ،وكمبياالتوقروض، ھن، وثائق مديونية غير مغطاة برمن إصدار  المتحصالت النقدية       (ج) 
  قصير أو طويل األجل.  أنواع االقتراضوغيرھا من  ،عقارية

  مقترضة.المبالغ لل التسديدات النقدية          (د) 

  تأجير.بعقود ال المتعلقمن قبل المستأجر لتخفيض االلتزام القائم  المدفوعات النقدية        (ھـ) 
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  ت النقدية من األنشطة التشغيلية التقرير عن التدفقا
 

  : أي مما يلييجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام           18

  .لمدفوعات النقديةا وإجمالي المقبوضات النقدية إلجماليات الرئيسة ئعن الف حيث يُفصحالطريقة المباشرة،           (أ) 

الغ دية، وبأية مب، أو الخسارة بآثار المعامالت ذات الطبيعة غير النقالربح حيث يُعدلطريقة غير المباشرة، ال      (ب)
 المصروف أو الدخل، وبنود مستقبلية، أو سابقة، أو مدفوعات نقدية تشغيلية مقبوضاتمؤجلة، أو مستحقة عن 

 المرتبطة بالتدفقات النقدية االستثمارية، أو التمويلية.

جع          19 ة المباش تُش تخدام الطريق غيلية، باس طة التش ن األنش ة م دفقات النقدي ر عن الت ى التقري آت عل وفررة. المنش ة  ت الطريق
ات  رة معلوم دالمباش دفقات ق دير الت ي تق دة ف ون مفي ة تك ة  النقدي ون متاح ي ال تك تقبلية، والت ر ال بموجبالمس ة غي طريق

الي الطريقة المباشرة بموجبالمباشرة.  ات الرئيسة إلجم ةالمقبوضات ا، يمكن الحصول على المعلومات عن الفئ ، لنقدي
  إما:  المدفوعات النقديةوإجمالي 

  ، أومن السجالت المحاسبية للمنشأة         (أ) 

نشأة مي فاء المشابھة واألعب ومصروف الفائدة ،المشابه لھا والدخل الفائدةبتعديل المبيعات وتكلفة المبيعات (      (ب) 
  : بما يلي األخرى في قائمة الدخل الشامل البنود)، ومالية

 واجبةالمبالغ التشغيلية و، التشغيلية المستحقة المبالغفي و ،في المخزون -الفترة  خالل - التغيرات        ) 1(
  السداد. 

  البنود غير النقدية األخرى.          )2(

  مويلية.تدفقات نقدية استثمارية، أو ت عن عبارةثارھا النقدية آ تكونالبنود األخرى التي          ) 3(

دفق يُحددالطريقة غير المباشرة،  بموجب           20 غيلية  صافي الت دي من األنشطة التش ديلمن خالل النق ر تع ارة بحال ، أو الخس
  : ما يلي بآثار

  د. واجبة السدابالغ التشغيلية والم التشغيلية المستحقة، غالمبالفي و ،في المخزون - الفترة خالل - التغيرات           (أ) 

 األجنبية ملةالعوخسائر  ومكاسبوالضرائب المؤجلة،  ،والمخصصات ،االستھالك مثل ،البنود غير النقدية      (ب)  
  غير الموزعة.  الزميلة المنشآت غير المحققة، وأرباح

  و تمويلية. رھا النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية، أآثا تكونجميع البنود األخرى التي          (ج) 
  

غيليةبدالً من ذلكو دي من األنشطة التش ر المباشرة بموجب - ، يمكن عرض صافي التدفق النق ة غي  من خالل - الطريق
رات الُمفصح عنھاإظھار اإليرادات والمصروفات  دخل الشامل، والتغي رة خالل - في قائمة ال في مخزون، ولفي ا - الفت

  تحت التحصيل، وواجبة السداد.  التشغيلية المبالغ

  
  التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية 

المدفوعات  إجمالي، وإلجمالي المقبوضات النقديةفئات الرئيسة العن  –بشكل منفصل  - التقرير  المنشأة علىيجب         21
 فقراتال في موضحةال النقدية التدفقات ذلك القدر مننشطة االستثمارية والتمويلية، باستثناء األ عن الناشئةالنقدية 

  .أساس صاٍفعلى  التي يتم التقرير عنھا 24و 22
  

 التقرير عن التدفقات النقدية على أساس صافٍ 
  

ة  التقرير عنيمكن           22 دفقات النقدي ة  وأ ،الستثماريةا وأ ،األنشطة التشغيلية عن الناشئةالت ى أساس االتمويلي ة، عل لتالي
  : صافٍ 

 مجرد عميل وليسالتدفقات النقدية أنشطة ال تعكسنيابة عن العمالء، عندما  النقدية والمدفوعاتالمقبوضات        (أ) 
  أنشطة المنشأة.

 ال استحقاقھاكبيرة وآج غھامبالللبنود التي تكون معدالت دورانھا سريعة، و النقدية والمدفوعاتالمقبوضات      (ب) 
 قصيرة.

  : ما يلي (أ) 22في الفقرة  االنقدية المشار إليھ والمدفوعات من أمثلة المقبوضات          23

  . وتسديدھا لودائع تحت الطلبالبنك لقبول          (أ) 

  منشأة استثمارية.من قبل لعمالء لاألموال المحتفظ بھا        (ب) 

  المدفوعة لھم.و ،العقارات مالكارات المحصلة، نيابة عن اإليج        (ج) 
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  ما يلى: ل توالتسديداالمقدمة،  السلف(ب)  22في الفقرة  االمشار إليھ النقدية والمدفوعاتالمقبوضات من أمثلة          أ 23

  بعمالء بطاقات االئتمان. المتعلقة المبالغ األصلية          (أ) 

  االستثمارات. شراء وبيع        (ب) 

  .، أو أقلأشھرالثة فترة استحقاق ث لھاتلك التي  على سبيل المثال،قصيرة األجل األخرى،  االقتراضعمليات        (ج) 

  : افٍ ص، على أساس لمنشأة ماليةمن األنشطة التالية  كلٍ  عن الناشئةيمكن التقرير عن التدفقات النقدية         24

  د. الودائع، التي لھا تاريخ استحقاق محد تسديدو ،والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول المقبوضات         (أ) 

  . وسحبھا منھا أخرىمالية منشآت  في اع الودائعإيد        (ب) 

  .والقروض السلفوتسديد تلك  ،النقدية المقدمة للعمالء والقروض السلف       (ج) 

  التدفقات النقدية بعملة أجنبية 
 

ة للمنشأة ب معامالت عن الناشئةالتدفقات النقدية يجب أن تُسجل             25 ة الوظيفي ة بالعمل ة أجنبي سعر  خالل تطبيق منعمل
  .على مبلغ العملة االجنبية بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ التدفق النقدي التبادل

واريخالعملة األجنبية في بين العملة الوظيفية و التبادلأسعار بمنشأة تابعة أجنبية، لالتدفقات النقدية  أن تُترجميجب              26  ت
  .النقدية التدفقات

آثار التغيرات في " 21دولي معيار المحاسبة البطريقة تتسق مع بعملة أجنبية،  الُمقومةالتقرير عن التدفقات النقدية  يتم              27
 ،لمثالاعلى سبيل  .سعر الفعليال يُقاربالذي  الصرفباستخدام سعر  والذي يسمح ".ةالعمالت األجنبي صرفأسعار 

رةل الصرفيمكن استخدام المتوسط المرجح لسعر  ة، أو في لفت ة أجنبي امالت بعمل د في تسجيل المع ة الت فقات ترجم
في نھاية فترة  الصرفستخدام سعر با 21ال يسمح معيار المحاسبة الدولي بالرغم من ذلك،  .النقدية لمنشأة تابعة أجنبية

  لمنشأة تابعة أجنبية. النقدية ترجمة التدفقاتعند  التقرير

الرغم  .دفقات نقديةالعملة األجنبية ت صرافالتغيرات في أسعار  عن الناشئةوالخسائر غير المحققة،  المكاسبال تعد              28 وب
ة التدفقات قائمة في، يتم التقريرفإنه  من ذلك، رات في سعر  ،النقدي ر التغي د ومُ  الصرفعن أث ى النق د عل اِدالت النق ع

ا المبلغ ھذ ويُعرضترة. النقد وُمعاِدالت النقد في بداية ونھاية الف مطابقةمن أجل المحتفظ بھا، أو المستحقة بعملة أجنبية 
تثمارية والتم -بشكل منفصل  - ة، عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالس روق  يشملوويلي  –ن وجدت إ -الف
  نھاية الفترة. صرفتم التقرير عن ھذه التدفقات النقدية بأسعار  إذا ما حالة في

  ]حذفت[            -29

   ]حذفت[            -30

  وتوزيعات األرباح الفائدة
 

ة من  - منفصل بشكل - أن يُفصحيجب              31 دفقات النقدي دةالفعن كٍل من الت اح ائ ات األرب  .والمدفوعة لمستلمةا، وتوزيع
ا تُصنفيجب أن و ة   - كل منھ ةبطريق ى أخرى ثابت رة إل ى  - من فت اأعل ا إم أنشطة تشغيلية، أو استثمارية، أو  نھ

  تمويلية.

 ضمنلى أنھا مصروف ع تسواء اُثبتفي قائمة التدفقات النقدية، الفترة خالل  المدفوعة الفائدةمبلغ مجموع عن  يُفصح             32
  ."تكاليف االقتراض" 23قاً لمعيار المحاسبة الدولي وف، أو تمت رسملتھا أو الخسارة الربح،

دة تُصنف             33 دة ،المدفوعة الفائ اح  والفائ تلمة وتوزيعات األرب ادةً  –المس دف - ع ا ت ى أنھ غيليةقات عل ة تش أة  نقدي في المنش
اع  بالرغم من ذلك، المالية. ى تصنيف ال يوجد إجم ة عل دفقات النقدي ذه الت نفأيمكن ف. األخرى لمنشآتفي اھ  ن تُص
اح  والفائدة ،المدفوعة الفائدة تلمةوتوزيعات األرب دفقاتالمس ا ت ى أنھ ة ، عل دخل في تحدنھأل نظراً  تشغيلية، نقدي د ا ت ي
دة يمكن أن تُصنف بدالً من ذلك،و. الخسارة والربح أ دةو ،المدفوعة الفائ اح  الفائ ا تلمةالمسوتوزيعات األرب ى أنھ ، عل
ةتمويلية وتدفقات  نقديةتدفقات  والي،  نقدي ى الت تثمارية عل داس ا تع اليف  نظراً ألنھ ولتك ى م ة، أو لحصول عل ارد مالي

  عوائد على استثمارات.
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وارد ل نھا تعد تكاليفنظراً أل ،تمويلي يتوزيعات األرباح المدفوعة على أنھا تدفق نقد أن تُصنفيمكن              34 لحصول على م

ة ك .مالي دالً من ذل نف، يمكن وب ة،  أن تُص اح المدفوع ات األرب ون لتوزيع ا مك ى أنھ ة معل دفقات النقدي ن األنشطة لت
ى  في المستخدمينمساعدة  من أجلالتشغيلية،  أة عل درة المنش د ق دفعتحدي دف أن ت اح من الت ة توزيعات األرب قات النقدي

  يلية.التشغ
  

  
  الضرائب على الدخل 

 

دخل ويجب  عن الناشئةعن التدفقات النقدية  - بشكل منفصل - أن يُفصحيجب              35 ى ال ا  صنفتُ أن الضرائب عل ى أنھ عل
  التمويلية.واألنشطة االستثمارية، ب -شكل محدد ب -تدفقات من األنشطة التشغيلية، ما لم يكن من الممكن ربطھا 

دفقات النقد - تُصنفتدفقات نقدية تستدعي  معامالت عنتنشأ الضرائب على الدخل               36 ةفي قائمة الت ا أنشطة  - ي ى أنھ عل
تثمارية، باألنشطة ا بسھولةمصروف الضريبة  ربط قد يكون من الممكنبينما و .تشغيلية، أو استثمارية، أو تمويلية الس

ي فترة ف تنشأ والتي قد، المتعلقة بھا ةيالضريبربط التدفقات النقدية عملي لاغير ن من يكو -غالباً  –أو التمويلية، إال أنه 
ه وبناءً  التي نشأت عنھا الضريبة. للمعاملةمختلفة عن فترة التدفقات النقدية  ادة  – علي  ب المدفوعةتُصنف الضرائ -ع

اً ع -يكون من الممكن  عندما وبالرغم من ذلك،تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. على أنھا  دي  طرب -ملي دفق النق الت
ا بعينھا بمعاملة الضريبي دفق ينشأ عنھ إن  تُصنف ةنقدي اتت ة، ف تثمارية، أو تمويلي ا أنشطة اس ى أنھ دفق اعل دي لت النق

نف ه  الضريبي يُص ى أن اطعل ويلي، نش تثماري، أو تم و  بحسب اس ا ھ بم دما مناس ة تُخصص. عن دفقات النقدي  الت
  المدفوعة. مبلغ الضرائب مجموععن  يُفصح، فإنه فئة واحدةعلى أكثر من  الضريبية

  
 والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة، االستثمارات في المنشآت التابعة

  
ة أو مشروع مشتركاستثمار في منشأة زميلة،  عنعند المحاسبة              37 أة تابع بة  تتم أو منش ا المحاس ةبعنھ  استخدام طريق

إن  ة، ف ة التكلف اة حقوق الملكية أو طريق تثمرالمنش اقصر ت ةالمس دفقات النقدي - تقريرھ ة الت دفقا -ة في قائم ى الت ت عل
  رباح والسلف. األتوزيعات ، على على سبيل المثال ،وبين المنشأة المستثمر فيھا االنقدية بينھ

درج باستخدام طريقة حقوق ال أة زميلة أو مشروع مشتركمنشفي  حصتھاالمنشأة التي تقوم بالتقرير عن              38 ة، ت في  -ملكي
تثماراتھا في المتعلقة التدفقات النقدية  -تدفقاتھا النقدية  ةقائم اة الباس ة أو المشروع المشترك،المنش ات، والتوزيع زميل
  الزميلة أو المشروع المشترك.بينھا وبين المنشأة  أو المقبوضات األخرىالمدفوعات و

  
   األخرى الملكية في المنشآت التابعة ومنشآت األعمال حصصالتغيرات في 

  
ة المجمع أن تُعرض يجب             39 دفقات النقدي ى المنشآت التا اكتساب عن الناشئة، ةالت د السيطرة عل ة، أو منشآت أو فق بع

  .استثمارية نشطةأعلى أنھا  أن تُصنفويجب  -بشكل منفصل  –األعمال األخرى 

رة، اخالل  األخرى األعمال منشآتالسيطرة على المنشآت التابعة، أو  ،وفقد اكتساب ما يتعلق بكل منفي             40 ه لفت  يجبفإن
  عن كٍل مما يلى:  -صورة مجمعة ب -أن تفصح  على المنشأة

  . المستلمالمدفوع، أو  العوض مجموع             )أ(

  . وُمعاِدالت النقدلذى يتكون من نقد، ، االعوضالجزء من            )ب(

 السيطرة ،، أو فقدتبتاكتسالتي  األخرى األعمال منشآتفي المنشآت التابعة، أو وُمعاِدالت النقد مبلغ النقد،          )ج(
  عليھا. 

التي  األخرى ت األعمالنشآفي المنشآت التابعة، أو مُمعاِدالت النقد األصول وااللتزامات بخالف النقد، أو  مبلغ          )د(
  رئيس. صنفكل  ُملخصة بحسبالسيطرة عليھا،  ،، أو فقدتاكتسبت

"، أن تُطبق الية الموحدةالقوائم الم" 10في المعيار الدولي للتقرير المالي  ُعرفت كماال يلزم المنشأة االستثمارية،      أ    40
  لخسارة. الربح أو ا طلب أن يُقاس بالقيمة العادلة من خالل(د) على استثمار في منشأة تابعة يُت40(ج) أو 40الفقرات 

 -  شآت األعمال األخرىمنعلى المنشآت التابعة، أو  السيطرةأو فقد  إن عرض آثار التدفق النقدي الناتجة عن اكتساب            41
، المستبعدةمات المقتناة أو ن مبالغ األصول وااللتزاع - بشكل منفصل  – مع اإلفصاح ،مستقلة بنود في - منفصل بشكل
 التمويليةوستثمارية األنشطة التشغيلية واال عن الناشئةالتدفقات النقدية على تمييز تلك التدفقات النقدية عن  يساعد

  ة.السيطر اكتساب عن الناتجةتلك السيطرة من فقد  عن الناتجة النقدي التدفقآثار تُطرحال  األخرى.
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بعة، أو على المنشآت التاطرة السي، أو فقد اكتسابمقابل المستلم كعوض ير عن المبلغ المجمع للنقد المدفوع، أو يتم التقر            42
 المستبعدةو أ لنقد المقتناةوُمعاِدالت االنقد  طرحبالصافي بعد  - في قائمة التدفقات النقدية -منشآت األعمال األخرى 

  الظروف.التغيرات في  األحداث أو وأ ،المعامالت مثل ھذهكجزء من 

 فقد السيطرة، عنھا نتجيتابعة، ال  منشأةالملكية في  حصصالتغيرات في  عن الناشئةالتدفقات النقدية  أن تُصنف يجب          أ 42
 ُعرفت كماثمارية، شأة استما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بھا من قبل من، على أنھا تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

  خسارة.، ويُتطلب أن تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال10في المعيار الدولي للتقرير المالي 

امالت ع السيطرة، فقد عنھا ينتج ال التيو الملكية في منشأة تابعة، حصصتتم المحاسبة عن التغيرات، في           ب 42 ا مع ى أنھ ل
ل ،)10ر المالي أنظر المعيار الدولي للتقري(حقوق ملكية  ام مث أةال قي ع أو بالشراء ماأل منش وق ألدوات حقالال البي  حق

ا تابعة، منشاة ملكية ة العاما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بھا من قبل منشأة استثمارية، ويُتطلب أن تُق ة من س بالقيم دل
مع األخرى ت طريقة تصنيف المعامالبنفس  التدفقات النقدية الناتجة تُصنف وبناًء على ذلك، خالل الربح أو الخسارة.

  .17الفقرة ب والموضحةالمالك 

  المعامالت غير النقدية 
 

د، أو  أن تُستبعديجب              43 اِدالت االمعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب استخدام نق دُمع دفقات  لنق من قائمة الت
ل عن  أن يُفصحيجب و .النقدية ك المعمث ة بأي امالت في تل وائم المالي ان آخر في الق ة المك وفطريق ع  رالتي ت جمي

  .والتمويليةتلك األنشطة االستثمارية  عنالمعلومات المالئمة 

أنھا تؤثر على ھيكل  رغم، الحاليةعلى التدفقات النقدية  مباشر تأثير لعديد من األنشطة االستثمارية والتمويليةل يوجد ال             44
دفقات  ھدفع م - من قائمة التدفقات النقدية -استبعاد المعامالت غير النقدية  يتفقوأصول المنشأة.  مالرأس  ة الت قائم
  ي: ر النقدية ما يلمن أمثلة المعامالت غيو الحالية.أن ھذه البنود ال تنطوي على تدفقات نقدية في الفترة حيث ، النقدية

إيجار  من خاللو أبتلك األصول،  - مباشربشكل  – متعلقةحمل التزامات ت من خاللاقتناء أصول، إما        (أ) 
  . تمويلي

  االستحواذ على منشأة عن طريق إصدار حقوق ملكية.         (ب) 

  إلى حق ملكية. دينتحويل         (ج) 
 

   وُمعاِدالت النقدمكونات النقد 
 

ى يجب              45 أةعل ات النق تفصح أن المنش دد عن مكون اِدالت النق رض، ويجب أن وُمع ة تع الغ مطابق ين المب ي قائم ب  ةف
  في قائمة المركز المالي.التي تم التقرير عنھا  الُمعادلة لھاالنقدية مع البنود  تدفقاتھا

ار  تنوعفي ضوء              46 زام بمعي الم، ومن أجل االلت دولي لمحااممارسات إدارة النقد والترتيبات المصرفية حول الع بة ال  1س
  .نقدوُمعاِدالت الالنقد  مكوناتتحديد ل تطبقھاالمنشأة عن السياسة التي  تُفصح، "عرض القوائم المالية"

د  التقرير يتم             47 ات النق دعن تأثير أي تغيير في سياسة تحديد مكون اِدالت النق بيل الموُمع ى س ال، عل ر  ،ث تصنيف في تغيي
ة  دتأدوات مالي ابق ُع ً س أة،  ا تثمارات المنش ة اس ن محفظ زءاً م ك وفج دولي وذل بة ال ار المحاس اً لمعي ات " 8ق السياس
  ".والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،المحاسبية

  
  اإلفصاحات األخرى 

 

المحتفظ  وُمعاِدالت النقدد النق األرصدة الھامة من مبلغن ع -اإلدارة قبل مع تعليق من  - تفصح أن المنشأةعلى يجب              48
  المجموعة. من قبلمتاحة لالستخدام  والتي ال تكون المنشأة، بھا من قبل

ر ال من قبلمحتفظ بھا ال، وُمعاِدالت النقدتكون فيھا أرصدة النقد ظروف متنوعة ھناك              49 أة، غي من تاحة لالستخدام ممنش
ا  المحتفظ وُمعاِدالت النقدأرصدة النقد  ومن امثلتھا .المجموعة قبل ل بھ ة تعمل في من قب أة تابع ة دمنش اول ق فيھ  تُطب

ى إجراءات  ة عل ةرقاب ادل العمل ةتب ود قانوني دما ال أخرى  ، أو قي ونعن تخدام الع تك لام األرصدة متاحة لالس  من قب
   .األخرىتابعة المنشآت الالمنشأة األم، أو 

أة.  الماليفھم المركز لافية مالئمة للمستخدمين قد تكون المعلومات اإلض             50 جع علوسيولة المنش ذه ى ويُش اإلفصاح عن ھ
  يمكن أن يشمل ذلك: و - اإلدارة قبل من تعليق مع -المعلومات 

 لتسويةوية، ألنشطة التشغيلية المستقبللتكون متاحة  قدالتي  غير المسحوبة االقتراضمبلغ تسھيالت       )أ(
  التسھيالت.  تلكأي قيود على استخدام  بما في ذلكرأسمالية، الرتباطات اال
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  . ]حذفت[         )ب(

تلك ن ع - ل منفصل بشك – التشغيليةزيادات في الطاقة ال تعبر عنلتدفقات النقدية التي ل المبلغ المجمع       )ج(
  . التشغيليةالتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة 

تقرير عنه ل قطاع يتم اللك والتمويليةواالستثمارية  ،األنشطة التشغيلية عن الناشئةغ التدفقات النقدية مبل         )د(
  )."القطاعات التشغيلية"8(أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

عن التدفقات النقدية ، وتشغيليةطاقة الزيادات في الال تعبر عنعن التدفقات النقدية التي  -بشكل منفصل  – يعد اإلفصاح              51
نلمستخدمين ا في تمكينالمطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية، مفيداً  أ م ا إذا كانت المنش د م تثمرة تحدي ى عل – تس

تثمر في ا –نحو كاٍف  ي ال تس أة الت غيلية. إن المنش ا التش ى طاقتھ ى نحو كافٍ ع –لمحافظة عل ى في ا – ل لمحافظة عل
  الك.لمٌ على اتوزيعات الو الحالية المستقبلية من أجل السيولة بالربحية قد تضرلية طاقتھا التشغي

  
  

نالمستخدمين  ةاإلفصاح عن التدفقات النقدية القطاعي يمّكن             52 ى  م ينالحصول عل ة ب م أفضل للعالق ة  فھ دفقات النقدي الت
  طاعية.التدفقات النقدية الق وتقلب، ومدى توفر ھاوالتدفقات النقدية لألجزاء المكونة لككل  األعمال لمنشأة

  
  سريان التاريخ 

 

  . و بعدهأ 1994يناير  1لفترات التي تبدأ في التي تغطي ايعد ھذا المعيار سارياً على القوائم المالية               53

ى ب. يجب 42أ و42ضاف الفقرات وأ 42-39) الفقرات 2008في  الُمعدل( 7عدل معيار المحاسبة الدولي              54 أةعل  المنش
معيار المحاسبة  المنشأة تطبق إذا. هأو بعد 2009يوليو  1ھذه التعديالت على الفترات المحاسبية التي تبدأ في  تطبق أن

رة  أن تُطبق، يجب أبكر) على فترة 2008في  المعدل( 27الدولي  ك الفت رتلك التعديالت على تل ق  يجب .األبك أن تُطب
  تعديالت بأثر رجعي. ال

رة  ُعدلت             55 ينات ال" بموجب 14الفق ى تحس اليعل ر الم ة للتقري ايير الدولي ايو  المصدر "المع ى . يجب 2008في م عل
د تطبق نأ المنشأة ي تب نوية الت رات الس اير  1في  أذلك التعديل على الفت ده 2009ين التطبأو بع ريق . يسمح ب إذا  .األبك
حاسبة الدولي أ من معيار الم68يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق الفقرة  أبكرالتعديل على فترة  المنشأة طبقت

16.  

ىتحسينات ال"بموجب  16الفقرة  ُعدلت             56 الي عل ر الم ة للتقري ايير الدولي ل أفي  المصدر "المع ى . يجب 2009بري عل
رات اأالمنشأة  دن تطبق ذلك التعديل على الفت ي تب نوية الت اير  1في  ألس ده 2010ين التطبأو بع ريق . يسمح ب إذا . األبك
  يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة. أبكرالمنشأة التعديل على فترة  طبقت

الي  10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ              57 ر الم دولي للتقري ات المشتر"11والمعيار ال ايو كةالترتيب "، المصدر في م
أة50ب، وحذف الفقرة 42، و38، و37الفقرات  ،2011 ق أن (ب). يجب على المنش دما تط تطب ديالت عن ك التع ق تل ب
  . 11 المالي للتقرير الدولي والمعيار 10 المالي للتقرير الدولي المعيار

الي والمعيار ال ،10" (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي المنشآت االستثماريةل "عدّ              58 ر الم ، 12دولي للتقري
دولي  بة ال ار المحاس وبر 27ومعي ي أكت رات 2012) المصدر ف رة 42أ، و42، الفق ى  .أ40ب، وأضاف الفق يجب عل

اير  1المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  ال 2014ين ده. ويسمح ب ـ أو بع تطبيق األبكر ل
تث" ق ماريةالمنشآت االس رة أبكر يجب أن تطب ى فت ديالت عل ك التع أة تل ديالت كل ا –أيضاً  –". إذا طبقت المنش لتع

  " في نفس الوقت. المنشآت االستثماريةالمتضمنة في "

اير  16ل معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي عدّ              59 رات 2016عقود اإليجار الصادر في ين ى44و 17م الفق  . يجب عل
  .16المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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  8معيار المحاسبة الدولي 
  السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

  
  الھدف 

  
إلفصاح عن التغيرات السياسات المحاسبية، مع المعالجة المحاسبية وا وتغيير اختيارھدف ھذا المعيار ھو تحديد ضوابط              1

رات في ا بية، والتغي زفي السياسات المحاس ار أن يُع بية وتصحيح األخطاء. يُقصد من المعي ديرات المحاس ة لتق ز مالءم
ة مع الالزمن وللعبر على القوائم المالية للمنشأة، وقابلية ھذه القوائم المالية للمقارنة  االعتمادوإمكانية  ة مقارن وائم المالي ق

  للمنشآت األخرى.

ن السياس             2 ات اإلفصاح ع د متطلب م تحدي رات ن التغي ة باإلفصاح ع ك المتعلق تثناء تل بية، باس ات ات المحاس ي السياس ت ف
  ".عرض القوائم المالية" 1المحاسبية، في معيار المحاسبة الدولي 

  النطاق 
  
د   3 ار عن ذا المعي اريجب أن يُطبق ھ رات في السياسات  اختي د المحاسبة عن التغي وتطبيق السياسات المحاسبية، وعن

  التغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترة سابقة.المحاسبية، و

تم لتط            4 ي ت أثر رجعى الت ديالت ب ابقة، وللتع رة س رات في تتم المحاسبة عن اآلثار الضريبية لتصحيح أخطاء فت ق التغي بي
  ."ضرائب الدخل" 12السياسات المحاسبية، واإلفصاح عنھا، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  التعريفات 

  : المحددة بالمعانيتُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار             5

اد ھي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة، تُطبق من قبل المنشأة عند إعدالسياسات المحاسبية 
  وعرض القوائم المالية. 

 ذي ينتج عنل، والأو التزام، أو مبلغ االستھالك الدوري ألص ھو تعديل المبلغ الدفتري ألصل التغير في تقدير محاسبي
تغيرات في نتج التقويم الوضع الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة وااللتزامات المرتبطة باألصول وااللتزامات. ت

  فھي ال تُعد تصحيحاً ألخطاء. ثم،ومن  جديدة،التقديرات المحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات 
  

ايير المحا )IFRSsلمعايير الدولية للتقرير المالي (ا ة ھي المعايير والتفسيرات الُمصدرة من قبل مجلس مع سبة الدولي
)IASB :وتشمل ،(  

  المعايير الدولية للتقرير المالي.     (أ) 

  معايير المحاسبة الدولية.     (ب) 

  . )IFRIC( اليتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الم    (ج) 

  . SIC(1الدولية السابقة ( تفسيراتالتفسيرات لجنة      (د) 
ردى أ -أو سوء العرض الھام للبنود يكون ذا أھمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر الحذف الھام   اعي بشكل ف ى  -و جم عل

ى القرارات االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية. وتعتمد األھ ة النسبية عل ة حمي جم وطبيع
ا،  ه، أو مزيج من كليھم د، أو طبيعت د يكون حجم البن در في الظروف المحيطة. وق و ھالحذف، أو سوء العرض المق

   العامل الحاسم. 

ابقة رة س اء فت را أخط ن الفت ر م دة أو أكث رة واح ا، لفت وء عرض فيھ أة، وس ة للمنش وائم المالي ن الق ذف م ي ح ت ھ
  ن الفشل في استخدام، أو سوء استخدام، معلومات يمكن االعتماد عليھا، والتي: السابقة، تنشأ ع

  كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لھذه الفترات لإلصدار.        (أ) 

ول عليھا وأخذھا في الحسبان في إعداد وعرض ھذه القوائم أن يتم الحص - بشكل معقول  - كان من المتوقع      (ب) 
   المالية.

وتشمل مثل ھذه األخطاء آثار األخطاء الحسابية، واألخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسھو أو التفسيرات 
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  الخاطئة للحقائق، والغش. 

ى أثر رجع ق ب ك  التطبي ت تل و كان ا ل داث وظروف أخرى كم امالت، وأح ى مع دة عل بية جدي ق سياسة محاس و تطبي ھ
  السياسة تُطبق دائماً.

و أ ض بأثر رجعىإعادة العر ا ل ة كم وائم المالي الغ عناصر الق ات، والقياس واإلفصاح عن مب أ ھو تصحيح اإلثب ن خط
  فترة سابقة لم يحدث مطلقاً. 

ل مس غير عملي ذل ك ا بب د قيامھ ول يعدَّ تطبيق متطلب ما غير عملي عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه، حتى بع عى معق
ذلك ام ب رة سابقةللقي ة . ولفت ي أن يطبق معين ر العمل ر، يكون من غي أثر رجعى أو  تغيي ام افي سياسة محاسبية ب لقي

  بإعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ إذا: 

  ،كانت آثار التطبيق بأثر رجعى، أو إعادة العرض بأثر رجعى، غير قابلة للتحديد       (أ) 

ى،  كان      (ب)  أثر رجع ى، أو إعادة العرض ب ةافتراضات عن طلب يتالتطبيق بأثر رجع ة اإلدارة ا ماھي ان ني لتي ك
   ، أويمكن أن تكون في تلك الفترة

 –الممكن وكان من غيرتقديرات مھمة لمبالغ، يتطلب التطبيق بأثر رجعى، أو إعادة العرض بأثر رجعى، كان       (ج) 
  : التي تلك التقديرات حولتمييز المعلومات  -بشكل موضوعي 

واريخ)، توفر أدلة عن الظ  )1( اريخ (الت ذيروف التي كانت موجودة في الت ات أو  ال ه إثب تم في ان يجب أن ي ك
  المبالغ،قياس، أو اإلفصاح عن ھذه 

   عن المعلومات األخرى. الفترة السابقة لإلصدار لتلكمتاحة عند اعتماد القوائم المالية  وكانت  )2(

  والي: في تقدير محاسبي، ھو على الت تغيرإلثبات أثر في سياسة محاسبية و لتغيير التطبيق المستقبلي          

م ت     (أ)  ه ت ذي في اريخ ال د الت امالت، وأحداث وظروف أخرى تحدث بع ر تطبيق سياسة محاسبية جديدة على مع غيي
  السياسة المحاسبية. 

  ر.تأثرة بالتغيإثبات أثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية الم   (ب) 

ة يتطلب تقدير ما إذا كان الحذف، أو سوء العرض يؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين، وبالت             6 الي يكون ذا أھمي
ة"نسبية، االخذ في الحسبان خصائص ھؤالء المستخدمين. ينص  وائم المالي رة "إطار إعداد وعرض الق  252 في الفق

ال واألنشطة اعلى أنه "يفترض أن يك ة باألعم بة، وأن قتصادية، وبالمحاإلون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرف س
 – توقعيُ لحسبان كيف يكون لديھم استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية". وبناًء عليه، يلزم التقدير األخذ في ا

   قتصادية.إلتخاذ القرارات اإعند الذين بمثل تلك الصفات  المستخدمونأن يتأثر  -بشكل معقول 
  

  ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية إ

الي             7 ر الم ي للتقري ار دول ق معي دما ينطب دد  –عن كل مح ة، -بش ى معامل دث أو ظ عل د أو ح ه يجب تحدي ر، فإن رف آخ
  لي.الدولي للتقرير الما السياسة، أو السياسات المحاسبية الُمنطبقة على ھذا البند من خالل تطبيق المعيار

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010في  ُمنقحال دل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال تغيرات على االسم بموجب "دستور مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي"ع 1  

  

  

  

  بية السياسات المحاس
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ا   8 تج عنھ ه ين ى أن ة إل بة الدولي تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي السياسات المحاسبية التي خلص مجلس معايير المحاس
امالت واألحداث والظروف األخرىي قوائم مالية تحتو ا، عن المع اد عليھ ة، ويمكن االعتم ى معلومات مالئم ي  عل الت

الرغم من ذتطبيق . وال يلزم عليھا تنطبق بية. وب ة نس ر ذي أھمي ه من ھذه السياسات عندما يكون أثر تطبيقھا غي ك، فإن ل
عن المعايير الدولية للتقرير المالي، أو تركه بدون تصحيح، لتحقيق  –ھمية نسبية أ ذيغير  -غير المناسب القيام بخروج 

  لنقدية.عرض معين للمركز المالي للمنشأة، أو ألدائھا المالي، أو لتدفقاتھا ا

ع            9 ك اإلرشادات  مرفق بالمعايير الدولية للتقرير المالي إرشادات لمساعدة المنشآت في تطبيق متطلباتھا. تنص جمي ل تل مث
ايير م ال يتجزأ على ما إذا كانت تُعد جزءاً ال يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير المالي. اإلرشادات التي تُعد جزءاً  ن المع

ا ال اية للتقرير ة للتقرير المالي تُعد إلزامية، أما اإلرشادات التي ال تُعد جزءاً ال يتجزأ من المعايير الدولالدولي الي، فإنھ لم
  تتضمن متطلبات للقوائم المالية.

على اإلدارة لى معاملة، أو حدث أو ظرف آخر، فإنه يجب ع -بشكل محدد  –في غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق           10
  أن تستخدم حكمھا في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنھا معلومات تكون: 

  مالئمة الحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية.    (أ)     

  بمعنى أن القوائم المالية:  ،يمكن االعتماد عليھا    (ب) 

  ھا المالي وتدفقاتھا النقدية. ئأدا عنعن المركز المالي للمنشأة، و -بصدق  –تعبر   )1(

  الشكل القانوني. -مجرد  –تعكس الجوھر االقتصادي للمعامالت، واألحداث والظروف األخرى، وال تعكس   )2(

  تكون محايدة، بمعنى خالية من التحيز.   )3(

  تتسم بالحيطة والحذر.   )4(
  تكون كاملة في جميع الجوانب ذات األھمية النسبية.      )5(

رة  الموضح التخاذ الحكم          11 ة بحسب الترتيب 10في الفق ى المصادر التالي ى اإلدارة أن ترجع إل ازلي، وأن ا، يجب عل لتن
  انطباقھا: إمكانية تأخذ في الحسبان 

  المتطلبات في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابھة وذات صلة.     (أ) 
   .3"اإلطارصول وااللتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتھا، ومفاھيم قياسھا الواردة في "تعريفات األ   (ب) 

رة            12 ي الفق م الموضح ف اذ الحك إلدارة 10التخ ن ل اً  -، يمك ي  -أيض ذ ف ات وضع اأن تأخ دث إصدارات جھ بان أح لحس
وي ي تط ابھاً ف اھيم مش ار مف تخدم إط ي تس رى الت ايير األخ بية األالمع ات المحاس بة، والكتاب ايير المحاس رى ر مع خ

  .11والممارسات الصناعية المقبولة، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع المصادر الواردة في الفقرة 

  ثبات السياسات المحاسبية 

ألحداث والظروف األخرى لمعامالت، وااعلى  -شكل ثابت ب –يجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياساتھا المحاسبية           13
الي، أو يسمح  ر الم ي للتقري ار دول ب معي م يتطل ا ل ون سياسات بتصنيف للبن -بشكل محدد  –المتشابھة، م د تك ود ق

الي. وإذا كان أحد امختلفة مناسبة لھ ر الم ة للتقري ذا التصنيف، فإن المعايير الدولي ب، أو يسمح بھ اريتطل  ه يجب اختي
 بالنسبة لكل فئة. -ثبات ب –المالئمة  وتطبيق السياسة المحاسبية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة في " طُبق   2 ايير المحاسبة الدولي ل مجلس مع بتمبر .2001إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية من قب تبدل مجلس 2010 في س ، اس
  إطار المفاھيم".من " 3بالفصل  25" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي". واستُبدلت الفقرة االطارمعايير المحاسبة الدولية "
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  التغيرات في السياسات المحاسبية 

  : ھذا التغييرإذا كان  –قط ف –يجب على المنشأة أن تغير سياسة محاسبية           14
  مطلوباً بموجب معيار دولي للتقرير المالي.      (أ) 

امالت، واأل    (ب)  ار المع حداث والظروف تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات، يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة، عن آث
  ھا المالي وتدفقاتھا النقدية.ئاألخرى على المركز المالي للمنشأة وعلى أدا

زم           15 زمن ل يل ر ال أة عب ة للمنش وائم المالي ة الق ى مقارن ادرين عل ة ق وائم المالي تخدمو الق ون مس ي أن يك ات ف د االتجاھ تحدي
رة، مركزھا المالي، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية. وبناًء عليه، تُطبق السياسات المحاسبية نفسھا خال رة ول كل فت من فت

  .14في سياسة محاسبية أحد الضوابط الواردة في الفقرة  تغيير ، ما لم يستوفِ التي تليھاإلى 
  

  في السياسات المحاسبية:  تغييراتال يُعد ما يلي           16

كانت تحدث  عن تلك التي -في جوھرھا  -تطبيق سياسة محاسبية على معامالت، أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف       (أ) 
  سابقاً. 

ر تطبيق سياسة محاسبية     (ب)  ة  ذات جديدة على معامالت، أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث سابقاً، أو كانت غي أھمي
 .نسبية

دولي واألولي لسياسة إلعادة تق يعد التطبيق          17 ارات واآل" 16يم األصول، وفقاً لمعيار المحاسبة ال داتالعق "، الت والمع
ه إعاد تغييراً ، "األصول غير الملموسة" 38أو معيار المحاسبة الدولي  ى أن م، وية تقفي سياسة محاسبية يُعامل عل

  ، وليس وفقاً لھذا المعيار.38أو معيار المحاسبة الدولي 16وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  .17ي السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة ف التغييرعلى  31- 19ال تنطبق الفقرات           18

  السياسات المحاسبية في  التغييراتتطبيق     

  ، فإنه: 23مع مراعاة متطلبات الفقرة           19

ر دولي للتقرير في سياسة محاسبية، ناتج عن التطبيق األولي لمعيا تغييريجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن        (أ) 
  ي، إن وجدت. المالي، وفقاً لمقتضيات التحول المحددة في ذلك المعيار الدولي للتقرير المال

مل مقتضيات تحول عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بناًء على التطبيق األولي لمعيار دولي للتقرير المالي ال يش      (ب) 
رتطبق  ليھا أنع فإنه يجب -شكل اختياري ب –، أو تغير سياسة محاسبية التغييرمحددة تنطبق على ذلك  أثر  التغيي ب

 رجعى.

  لسياسة المحاسبية.ض ھذا المعيار، ال يعد التطبيق المبكر لمعيار دولي للتقرير المالي، تغييراً اختيارياً في الغر           20

ة، -بشكل محدد  –للتقرير المالي ينطبق  دولي في غياب معيار           21 إلدارة، أو حدث أو ظ على معامل ه يمكن ل رف آخر، فإن
ا اسبية من أحدث إصدارات جھات وضع المعايير األخرى، أن تطبق سياسة مح12وفقاً للفقرة  اھيم التي تستخدم إط ر مف

تم إلصدار، فإنمشابھاً في تطوير معايير المحاسبة. وإذا اختارت المنشأة أن تغير سياسة محاسبية، بعد تعديل مثل ھذا ا ه ت
  اسبية.اختياري في السياسة المح تغييرويُفصح عنه على أنه التغييرالمحاسبة عن ھذا 

  التطبيق بأثر رجعى      

رة  تغيير، عندما يُطبق 23مع مراعاة الفقرة           22 اً للفق ى، وفق أثر رجع ه يجب (أ) أ19في السياسة المحاسبية ب و (ب)، فإن
أة ى المنش دل الرصيد  عل احيأن تُع ل مكون االفتت ة اتلك وق الملكي أثرة، حق ابقة م المت رة س ر فت ك ألبك عروضة، وذل

و كانت السياسة المحاسبية الجديوال ا ل رة سابقة معروضة، كم ل فت دة تُطبق مبالغ المقارنة األخرى الُمفصح عنھا لك
  دائماً.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".إطار مفاھيم التقرير المالي" بـ "اإلطار، استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "2010في سبتمبر  3
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  ود التطبيق بأثر رجعى حد     

 -ياسة المحاسبية في الس التغيير(أ)، أو (ب)، فإنه يجب أن يُطبق 19تطبيق بأثر رجعى، بموجب الفقرة العندما يُتطلب           23
  .رللتغييفترة محددة، أو األثر التراكمي لاستثناء ذلك المدى الذي يكون فيه من غير العملي تحديد اآلثار ب -بأثر رجعى 

رة واحدة أو سياسة محاسبية على المعلومات المقار لتغييرفترة محددة لعندما يكون من غير العملي تحديد اآلثار           24 نة لفت
ى الم دة عل بية الجدي ة المحاس ق السياس أة أن تطب ى المنش ه يجب عل ابقة المعروضة، فإن رات الس ن الفت ر م الغ أكث ب

اً  -بداية أبكر فترة يكون من الممكن  الدفترية لألصول وااللتزامات كما في أث -عملي ونالتطبيق ب د تك ا، وق  ر رجعى لھ
ابالً  تعديالً ھي الفترة الحالية، ويجب أن تجري  ل مق احي لك ات  للرصيد االفتت ةمكون أثرة حقوق الملكي ك  ،المت ك لتل وذل

  الفترة.

ع داية الفترة الحالية، لتطبيق سياسة محاسبيعندما يكون من غير العملي تحديد األثر التراكمي، في ب          25 ى جمي دة عل ة جدي
دة الفترات السابقة، فإنه يجب على المنشأة أن تُعدل المعلومات المقارنة ألجل تطبيق السياسة المحاسبية ا أثر  -لجدي ب

  اً.من أبكر تاريخ ممكن عملي -مستقبلي 

ى منشأة سياسة محاسبية جديدة العندما تطبق           26 دة عل بية الجدي ة ابأثر رجعى، فإنھا تطبق السياسة المحاس لمعلومات المقارن
ن الممكن كان م إذا للفترات السابقة حتى أبكر فترة ممكنه عملياً. وال يكون التطبيق بأثر رجعى على فترة سابقة عملياً، إال

رة. التراكمي على المبالغ في كل من قائمتي المركز ال تحديد األثر -عملياً  – ك الفت ة لتل ة والختامي يُرصد ومالي االفتتاحي
احي لكل  ة، للرصيد االفتت وائم المالي ك المعروضة في الق ل تل الفترات قب ق ب اتج، المتعل ديل الن وق  اتكونممبلغ التع حق

ك، لمبقاة. وبالرغم افي األرباح  -عادةً   -، وذلك ألبكر فترة سابقة معروضة. ويُجرى التعديل المتأثرة الملكية إن فمن ذل
تُعدل  لمالي). كمايمكن أن يُجرى التعديل في مكون آخر لحقوق الملكية (على سبيل المثال، لاللتزام بمعيار دولي للتقرير ا

ه أأي معلومات  -يضاً أ – رة ممكن ى أبكر فت ة، حت ات المالي ة للبيان ل الملخصات التاريخي ابقة، مث رات الس خرى عن الفت
  عملياً.

ق عن          27 ي أن تطب ر العمل ا ال تستطالدما يكون من غي أثر رجعى، نظراً ألنھ دة ب بية جدي أة سياسة محاس ر منش د األث يع تحدي
 -ي بأثر مستقبل -يدة تطبق المنشأة السياسة الجد 25التراكمي لتطبيق السياسة على جميع الفترات السابقة، فإنه وفقاً للفقرة 

وق اللتزامات وناًء عليه، تتجاھل المنشأة الجزء من التعديل التراكمي لألصول وامن بداية أبكر فترة ممكنة عملياً. وب حق
بأثر  –ق السياسة الملكية الذي ينشأ قبل ذلك التاريخ. ويُسمح بتغيير سياسة محاسبية، حتى لو كان من غير العملي أن تُطب

من غير العملي أن تُطبق السياسة المحاسبية  إرشادات عن متى يكون 53 - 50ي فترة سابقة. توفر الفقرات أل -مستقبلي 
  واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.الجديدة على فترة

  اإلفصـــاح     

رة سا          28 ة أو أي فت ان من الممكعندما يكون للتطبيق األَّولى لمعيار دولي للتقرير المالي أثر على الفترة الحالي ن بقة، أو ك
ة، فإن ت المستقبليتحديد مبلغ التعديل، أو قد يكون له أثر على الفترا ه من غير العمليأن يكون له مثل ھذا األثر لوال أن

  يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

  عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي.      (أ) 

  في السياسة المحاسبية وفقاً لمقتضيات التحول له.  التغييرقد تم  عندما ينطبق، أنه   (ب) 

  في السياسة المحاسبية.  التغييرطبيعة     (ج) 

  عندما ينطبق، وصف مقتضيات التحول.     (د) 

  التي قد يكون لھا أثر على الفترات المستقبلية. عندما ينطبق، مقتضيات التحول    (ھـ) 

  بلغ التعديل: م –لى الحد الممكن عملياً إ –للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة     (و) 

  مستقل متأثر.  لكل بند قائمة مالية   ) 1(

  لمنشأة.ا" ينطبق على ربحية السھم" 33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،لربحية السھم األساس والمخفضة   ) 2(
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  لى الحد الممكن عملياً.إمبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة،     (ز) 

ة أو لفت19إذا كان التطبيق المطلوب بأثر رجعى بموجب الفقرة    (ح)  ك (أ) أو (ب) غير عملي لفترة سابقة معين ل تل رات قب
ذه الح ةالمعروضة، الظروف التي أدت إلى وجود ھ ة، ووصف لكيفي ى التطبيق ال ذ مت ق ومن ر طُب سة في السيا التغيي

  المحاسبية. 

 .في القوائم المالية للفترات الالحقة ھذه اإلفصاحات تكرارال يلزم و

رة سابقة، أو  االختيارييكون للتغيير  عندما          29 ة، أو أي فت ان من الممكن أن كفي سياسة محاسبية أثر على الفترة الحالي
ه أث د يكون ل ديل، أو ق غ التع د مبل ي تحدي ريكون له مثل ھذا األثر على تلك الفترة لوال أنه من غير العمل ى الفت ات ر عل

  يجب على المنشأة أن تفصح عن:  فإنهالمستقبلية، 

  في السياسة المحاسبية.  التغييرطبيعة        (أ) 

  ءمة. لجديدة يوفر معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالاألسباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية ا     (ب) 

  بلغ التعديل: م –الحد الممكن عملياً  لىإ –للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة       (ج) 

  مستقل متأثر.  لكل بند قائمة مالية   ) 1(

  نطبق على المنشأة. ي 33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،لربحية السھم األساس والمخفضة   ) 2(
  الحد الممكن عملياً.  إلىمبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة،        (د) 

ك المعروضة، الظروف ا     (ھـ)  ل تل رات قب ة أو لفت رة سابقة معين ِي لفت ى إذا كان التطبيق بأثر رجعى غير عمل لتي أدت إل
  في السياسة المحاسبية.  التغيير طُبق متى ومنذ التطبيق وجود ھذه الحالة، ووصف لكيفية

 .في القوائم المالية للفترات الالحقة ھذه اإلفصاحاتتكرار ال يلزم و

المنشأة  ، فإنه يجب علىولكن لم يحن وقت تطبيقهللتقرير المالي تم إصداره  اً جديداً دولي اً منشأة معيارالعندما ال تطبق           30
  أن تفصح عن: 

  ھذه الحقيقة.        (أ) 

ذي سيكون لتطبيق المالئمة لت -بشكل معقول  –المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرھا       (ب)  أثير المحتمل ال قدير الت
   المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي على القوائم المالية في فترة التطبيق األولي.

  : يالحسبان اإلفصاح عما يل ، تأخذ المنشأة في30بالفقرة  التزاما      31

  عنوان المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي.      (أ) 

  محاسبية. الالوشيكة في السياسة  التغيير أو التغييراتطبيعة     (ب) 

  المعيار الدولي للتقرير المالي مطلوباً. تطبيق التاريخ الذي يكون فيه     (ج) 

  شكل أولي. ب –تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  التاريخ الذي تخطط فيه أن     (د) 

  أي من:     (ھـ) 

  ولي للمعيار الدولي للتقرير المالي على القوائم المالية للمنشأة.مناقشة للتأثير المتوقع للتطبيق األ  )1(

  بيان بھذا الشأن. –بشكل معقول  -إذا لم يكن ذلك التأثير معروفاً أو ال يمكن تقديره     )2(
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 التغيرات في التقديرات المحاسبية

  
مكن يم المالية بدقة، ولكن نتيجة لحاالت عدم التأكد المتأصلة في أنشطة األعمال، فإنه ال يمكن قياس العديد من بنود القوائ           32

بيلمستندة الى أحدث معلومات متاحة يمكن االعتماد عليھا. عل أحكامتقديرھا فقط. وينطوي التقدير على  د ى س ال، ق  المث
  تكون التقديرات مطلوبة لما يلي: 

  . المشكوك فيھاالديون      ( أ ) 

  تقادم المخزون.      (ب) 

  القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية.      (جـ) 

تقبليافع االقتصادألعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستھالك، أو النمط المتوقع الستھالك المنا      (د)  ة ية المس ة الكامن
  فيھا. 

  الضمان. التزامات     (ھـ) 

ً يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساس          33   عليھا. تماداالعإلعداد القوائم المالية، وال يُحد من إمكانية  ا

تند  قد يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدثت تغيرات في الظروف التي           34 ان يس اك دير، أو نتيج إليھ دة، أو التق ة لمعلومات جدي
  لخبرة أكثر. وبحسب طبيعته، ال يتعلق تعديل التقدير بالفترات السابقة، وال يعد تصحيحاً لخطأ.

يس  التغييريعد            35 بية، ول راً في سياسة محاس ق تغيي اس الُمطب راً في أساس القي دير محاسبي.  تغي دما يكوفي تق ون من عن
  قدير محاسبي.تعلى أنه تغير في  التغييرفي سياسة محاسبية عن تغير في تقدير محاسبي، فإنه يُعالج  تغييرالصعب تمييز 

رة            36 ه الفق ذي تنطبق علي ر ال أثر مستقبلي  – 37يجب أن يُثبت أثر التغير في تقدير محاسبي، بخالف التغي ك من و -ب ذل
  أو الخسارة في: خالل تضمينه في الربح 

  على ھذه الفترة.  -قط ف –فترة التغير، إذا كان التغير يؤثر      ( أ )

  فترة التغير والفترات المستقبلية، إذا كان التغير يؤثر على كليھما.     (ب)

د  تعلقتغير في تقدير محاسبي تغيرات في األصول وااللتزامات، أو ال إذا نتج عن           37 ه يجب أن الملكيحقوق من ببن ة، فإن
  الصلة في فترة التغير. ذييُثبت من خالل تعديل المبلغ الدفتري لبند األصل أو االلتزام أو حق الملكية 

والظروف األخرى،  يعني اإلثبات المستقبلي ألثر تغير في تقدير محاسبي أن يطبق ذلك التغير على المعامالت، واألحداث          38
اح أو على أرباح أ -فقط  –ي التقدير. وقد يؤثر تغير في تقدير محاسبي من تاريخ التغير ف ة، أو أرب و خسائر الفترة الحالي

ديون  غ ال دير مبل ر في تق ااخسائر كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. على سبيل المثال، يؤثر تغي  – لمشكوك فيھ
ة. لى أرباح أو خسائر الفترة الحالية، وبناًء عع -فقط  ذلكليه، فإنه يُثبت في الفترة الحالي اً ل ر وخالف ؤثر تغي ي العمر ف، ي

تقبلية الك افع االقتصادية المس تھالك المن ع الس نمط المتوق تھالك، أو ال ل لالس در ألصل قاب اجي المق ه، عاإلنت ة في ى امن ل
اجي المتبقي  مصروف االستھالك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خالل ا االعمر اإلنت التين، يُثبلألصل. وفي كلت ت لح

ى الفت تقبأثر التغير المتعلق بالفترة الحالية على أنه دخل أو مصروف في الفترة الحالية. ويُثبت األثر عل لية، إن رات المس
  وجد، على أنه دخل أو مصروف في ھذه الفترات المستقبلية.

  اإلفصــــاح 

ر مبلغ التغير في تقدير محاسبي له أثر على الفترة الحالية، أو يتويجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة و          39 ه أث قع أن يكون ل
ي من على الفترات المستقبلية، ويستثنى اإلفصاح عن األثر على الفترات المستقبلية عندما يكون ر العمل ك  غي دير ذل تق

  .االثر

لى المنشأة أن تفصح ع، فإنه يجب عمليتقديره يُعد غير  ألننظراً  إذا لم يُفصح عن مبلغ األثر في الفترات المستقبلية،           40
  عن ھذه الحقيقة.
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  األخطــــاء 
 

ةالق تعد. وال ھابإثبات وقياس وعرض عناصر القوائم المالية واإلفصاح عن أخطاء تتعلقيمكن أن تنشأ            41 ة وائم المالي  ملتزم
بإشتملت على أخطاء، بالمعايير الدولية للتقرير المالي إذا ا ة نس بشكل  –ية حدثت ما ذات أھمية نسبية، أو غير ذات أھمي

لحالية، عين للمركز المالي للمنشأة، أو ألدائھا المالي، أو تدفقاتھا النقدية. وتُصحح أخطاء الفترة املتحقيق عرض  -متعمد 
ة لإلصدار وائم المالي ك، ال تُكتشف الممكن اكتشافھا في الفترة ذاتھا، قبل اعتماد الق الرغم من ذل ا  –. وب األخطاء  -أحيان

ة المعرو واذات االھمية النسبية حتى فترة الحقة، وتُصحح أخطاء الفترة السابقة تلك في المعلومات المقارن ئم ضة في الق
  ).47 - 42المالية للفترة الالحقة (أنظر الفقرات 

رة           42 اة الفق ع مراع أة أن43م ى المنش ابقة ذات  ، يجب عل رة س اء فت بية أھتصحح أخط ة نس ي أول  - يأثر رجعب -مي ف
  مجموعة من القوائم المالية المعتمدة لإلصدار بعد اكتشافھا، وذلك من خالل: 

  إعادة عرض مبالغ المقارنة للفترة(الفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيھا الخطأ، أو     (أ) 

قوق الملكية رة سابقة معروضة، إعادة عرض األرصدة االفتتاحية لألصول وااللتزامات وحإذا حدث الخطأ قبل أبكر فت     (ب)
 ألبكر فترة سابقة معروضة.

  حدود إعادة العرض بأثر رجعى 

ذي يكون في           43 ك المدى ال ى، باستثناء ذل أثر رجع ر يجب أن يُصحح خطأ فترة سابقة من خالل إعادة العرض ب ه من غي
 فترة محددة، أو األثر التراكمي للخطأ.لد إما اآلثار العملي تحدي

رات واحدة أ فترة محددة لخطأ، على المعلومات المقارنة لفترةلعندما يكون من غير العملي تحديد اآلثار           44 و أكثر من الفت
ة لألصول واال د عرض األرصدة االفتتاحي ة التزامات وحقوق السابقة المعروضة، فإنه يجب على المنشأة أن تُعي لملكي

  عادة العرض بأثر رجعى لھا (وقد تكون ھي الفترة الحالية).إ -ملياً ع -ألبكر فترة يكون من الممكن 

 ات السابقة، فانه يجبعندما يكون من غير العملي تحديد األثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لخطأ على جميع الفتر          45
  ن أبكر تاريخ ممكن عملياً.م -ي بأثر مستقبل -عيد عرض المعلومات المقارنة لتُصحح الخطأ على المنشأة أن ت

ومات معروضة عن تُعدل أي معلوربح أو خسارة الفترة التي اُكتشف فيھا الخطأ.  فيتصحيح أخطاء فترة سابقة  ال يدخل           46
  ات المالية، حتى أبكر فترة ممكنه عملياً.الفترات السابقة، بما في ذلك أي ملخصات تاريخية للبيان

رات            47 ع الفت بية) لجمي ق سياسة محاس أ في تطبي ل خط أ (مث غ أي خط د مبل إن اعندما يكون من غير العملي تحدي ابقة، ف لس
ة 45المنشأة، وفقاً للفقرة  تقبل -، تُعيد عرض المعلومات المقارن أثر مس اً. م -ي ب اريخ ممكن عملي ه، ن أبكر ت اًء علي وبن

ا ك الت ل ذل أ قب ذي ينش ة ال وق الملكي ديل التراكمي لألصول وااللتزامات وحق وفر تتجاھل المنشأة الجزء من التع ريخ. وت
  ول متى يكون من غير العملي تصحيح خطأ لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.حإرشادات  53 - 50الفقرات 

 قريبيةقيماً ت -ا بحسب طبيعتھ -ن التغيرات في التقديرات المحاسبية. تُعد التقديرات المحاسبية تصحيح األخطاء ع يختلف           48
اًء رة المثبتة بنعلى سبيل المثال، ال يعد المكسب أو الخساف. عنھا معلومات إضافية التعرف علىحتاج إلى تعديل، عند تقد 

  على نتيجة بند محتمل تصحيحاً لخطأ.

  فترة سابقة اإلفصاح عن أخطاء 

  يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:  ، فإنه42عند تطبيق الفقرة           49

  طبيعة خطأ الفترة السابقة.       (أ) 

  الحد الممكن عملياً، مبلغ التصحيح:  وإلىلكل فترة سابقة معروضة،    (ب) 

  لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر.   ) 1(
  ينطبق على المنشأة.  33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،س والمخفضةلربحية السھم األسا   ) 2(

  مبلغ التصحيح في بداية أبكر فترة سابقة معروضة.     (ج) 

 كيفيةحالة، ووصف لإذا كان التعديل بأثر رجعى غير عملِي لفترة سابقة معينة، الظروف التي أدت إلى وجود ھذه ال     (د) 
  لخطأ. ومنذ متى ٌصحح ا التصحيح

 .في القوائم المالية للفترات الالحقة ھذه اإلفصاحات تكرارال يلزم و     
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 العملية الناحية من رجعى بأثر العرض وإعادة رجعى بأثر التطبيق إمكانية عدم

  
ر في بعض الظروف، يكون من غير العملي أن تُعدل المعلومات المقارنة لفترة           50 ق اواحدة أو أكثر من الفت ابقة لتحقي ت الس

رات) ا ابقة بطريالقابلية للمقارنة مع الفترة الحالية. على سبيل المثال، قد ال تُجمع البيانات في الفترة (الفت ا لس ة تسمح إم ق
رات  رات 53 -51بالتطبيق بأثر رجعى لسياسة محاسبية جديدة (بما في ذلك، ولغرض الفق ى الفت تقبلي عل ا المس ، تطبيقھ

  لومات.دة العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة، وقد يكون من غير العملي إعادة إنتاج المعالسابقة) أو إعا

دي -بشكل متكرر  –ھناك ضرورة            51 ة، أو إلجراء تق ة الُمثبت وائم المالي ى عناصر الق بية عل ق سياسة محاس د تطبي رات عن
ر موضوعي الُمفصح عنھا فيما يتعلق بالمعامالت، أو األحداث أو  دير غي د التق  -بشكل متأصل  –الظروف األخرى. يُع

ق سياس د تطبي ر صعوبة عن ديرات أكث بية ويمكن تطوير التقديرات بعد فترة التقرير. يُحتمل ان يكون تطوير التق ة محاس
كون مضت بأثر رجعى، أو عند إعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة، نظراً لطول الفترة الزمنية التي قد ت

ديرات المتمنذ حدوث المعاملة، أو الحدث أو الظرف اآل الفترخر المتأثر. وبالرغم من ذلك، يبقى الھدف من التق ة ب ات علق
دير الظروف  ة، أال وھو أن يعكس التق رة الحالي رى في الفت ي تُج ديرات الت ي كانت االسابقة ھو الھدف نفسه من التق لت

  دث أو الظرف األخر.موجودة عند حدوث المعاملة، أو الح

  بية، أو تصحيح خطأ فترة سابقة، تمييز المعلومات التي لسياسة محاس -بأثر رجعى  -وبناًء عليه، يتطلب التطبيق            52

حدث أو الظرف حدثت فيه المعاملة، أو ال الذيتوفر أدلة عن الظروف التي كانت موجودة في التاريخ (التواريخ)     (أ) 
  اآلخر، 

  لإلصدار لتلك الفترة السابقة متاحة عند اعتماد القوائم المالية كانتو  ) (ب

ذه األوعن المعلومات األخرى.  ديرات (مثيكون من غير العملي تمييز ھ واع التق بعض أن واع من المعلومات ل اس ن ل قي
أثر رجعى ق ب دما يتطلب التطبي ر ملحوظة). وعن ادة العالقيمة العادلة الذي يستخدم مدخالت مھمة غي أثر ، أو إع رض ب

ق ال ي أن تُطب ر العمل ات، يكون من غي وعين من المعلوم ذين الن ز ھ ه تميي م يستحيل مع سياسة رجعى، إجراء تقدير مھ
  أثر رجعى.ب -المحاسبية الجديدة، أو أن يُصحح خطأ الفترة السابقة

د تصال يجوز أن يُستخدم اإلدراك المتأخر عند تطبيق سياسة محاس           53 ا، سواء بية جديدة على فترة سابقة، أو عن حيح مبالغھ
الغ المُ  دير المب ابقة، أو عن تق رة س ي فت ي يمكن أن تكون ف ة مقاصد اإلدارة الت ة، أو في وضع افتراضات عن ماھي ثبت

ابقة في فالُمقاسة، أو الُمفصح عنھا في فترة سابقة.  رة س اسحعلى سبيل المثال، عندما تصحح المنشأة خطأ فت  اب التزامھ
دولي  الناتج عن اإلجازات المرضية المتراكمة بة ال ار المحاس اً لمعي افع  19للموظفين وفق ا تتجاھل ، فإ"الموظف"من نھ

على نحو  –شديدة  التي أصبحت متاحة بعد اعتماد القوائم المالية للفترة السابقة لإلصدار، عن موجة أنفلونزا المعلومات،
ادي  ر ع رة ال -غي الل الفت ةخ ول حقيق ة. وال تح ة  تالي ون مطلوب ة تك ديرات مھم رر  –أن تق كل متك ديل  -بش د تع عن

  المقارنة.  المعلومات المقارنة المعروضة للفترات السابقة دون تعديل أو تصحيح يمكن االعتماد عليه لتلك المعلومات

  تاريخ السريان 
 

ق و. أو بعده 2005يناير  1ترات السنوية التي تبدأ في يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الف           54 ى التطبي جع عل يُش
  الحقيقة. ، فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك2005يناير  1األبكر. إذا طبقت منشأة ھذا المعيار على فترة تبدأ قبل 

  . ]حذفت[        أ 54

   .]حذفت[     ب  54

ايو  "،قياس القيمة العادلة" 13لمالي ل المعيار الدولي للتقرير اعدّ       ج  54 رة 2011الُمصدر في م أة 52، الفق ى المنش . يجب عل
  .13أن تطبق ھذا التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  .]حذفت[        د 54

الي        ـھ54 ر الم دولي للتقري ة 9عدل المعيار ال و  األدوات المالي ب, 54أ, 54رات وحذف الفق 53رة الفق 2014الصادر في يولي
  .9د. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 54و
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  سحب اإلصدارات األخرى 
 

ا 8يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي            55 رات في"صافي الربح أو الخسارة للفترة، واألخطاء األس  س والتغي
  .1993في  الُمنقح"، السياسات المحاسبية

  يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:            56

  . "االقتراضرسملة تكاليف  - الثبات" SIC( 2الدولية السابقة(تفسيرات اللجنة  (أ) تفسير

  .ديلة"طرق ب –الثبات " SIC( 18الدولية السابقة ( تفسيراتاللجنة  (ب) تفسير
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  10معيار المحاسبة الدولي 

  األحداث بعد فترة التقرير

  الھدف 

  ھدف ھذا المعيار ھو تحديد:            1

  متى يجب على المنشأة أن تُعدل قوائمھا المالية باألحداث بعد فترة التقرير.        (أ) 

د ، وعن األحداث بعالقوائم المالية لإلصدار اإلفصاحات التي يجب على المنشأة أن تقدمھا عن التاريخ الذي اعتُمدت فيه    (ب) 
  فترة التقرير. 

د تبين من إذا  ،لمنشأة أن تعد قوائمھا المالية على أساس االستمراريةلأنه ال يجوز  –أيضاً  –ويتطلب المعيار  رة فاألحداث بع ت
  مناسب.التقرير أن فرض االستمرارية غير 

  النطاق 
 

  يار للمحاسبة عن األحداث بعد فترة التقرير، واإلفصاح عنھا.يجب أن يُطبق ھذا المع           2
  

  تعريفات
 

  المحددة:  بالمعانيتستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار              3

رة التق ھي تلك األحداث، األحداث بعد فترة التقرير ة فت ين نھاي ا، التي تحدث ب ر المرغوب فيھ ا وغي اريخالمرغوب فيھ ر والت  ري
  ويمكن تحديد نوعين من األحداث:  .لذي تُعتمد فيه القوائم المالية لإلصدارا

  ).تعديالت أحداث بعد فترة التقرير تتطلبتلك التي توفر دليالً عن ظروف كانت موجودة في نھاية فترة التقرير (       (أ) 
  ).لتقرير ال تتطلب تعديالتأحداث بعد فترة اتلك التي تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير (     (ب) 

ة المتبع اتلقانونية واإلجراءاعتماد القوائم المالية لإلصدار تبعاً لھيكل اإلدارة، والمتطلبات إالذي ينطوي عليه  اإلجراء سيتنوع             4
  في إعداد القوائم المالية، وإخراجھا في شكلھا النھائي.

د أنفي بعض الحاالت، تُطالب المنشأة بأن ت  5 ا، بع ة أسھمھا للتصديق عليھ د سلم قوائمھا المالية لحمل وائم  يكون ق م إصدار الق ت
قوائم لا ألسھم علىاتصديق حملة المالية. وفي مثل ھذه الحاالت، تُعتمد القوائم المالية لإلصدار في تاريخ اإلصدار، وليس تاريخ 

  المالية.
  

 

  مثال
  

أةالإدارة  تنتھي 20×2فبراير  28 في داد  منش ة من إع نة المنتھي ة للس وائم المالي دة الق وِّ يمس  18. وفي 20×1ديسمبر  31 ف
ا لإلصدار. في  20×2مارس  ة واعتمادھ وائم المالي وم مجلس اإلدارة باستعراض الق أ 20×2مارس  19يق ن المنش ة عن تعل

ة  ارة.  األخرىأرباحھا وعن بعض المعلومات المالي ل  1في والمخت اح الق 20×2أبري ة تُت ة لحمل رھم.  سھماألوائم المالي وغي
اعھم السنوي في  األسھمويُصدق حملة  ايو  15على القوائم المالية في اجتم وائم ا20×2م ودع الق ذاك تُ ة الُمصدق ، وحين لمالي

  . 2×20مايو  17عليھا لدى الجھة التنظيمية في 
  

  .جلس القوائم المالية لإلصدار)(تاريخ اعتماد الم 20×2مارس  18في  المالية لإلصدارتُعتمد القوائم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا 10عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنون معيار المحاسبة الدولي  2007في سبتمبر  1 ى األح ك من األحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي إل ر وذل رة التقري د فت ث بع

  . 2007عرض القوائم المالية في  1تنقيح معيار المحاسبة الدولي نتيجة ل

 

ذيين) من-قط ف –المنشأة بأن تُصدر قوائمھا المالية لمجلس إشرافي (يتكون إدارة بعض الحاالت، تُطالب في          6 ر التنفي للتصديق  غي
  افي.مدھا اإلدارة إلصدارھا للمجلس اإلشرعليھا. في مثل ھذه الحاالت، تُعتمد القوائم المالية لإلصدار عندما تعت

  
 

  مثال
  

ى مجلسھا اإلشرافي. ويتكون المجلس ال، تعتمد إدارة 20×2مارس  18في   –إلشرافي امنشأة قوائمھا المالية إلصدارھا إل
مارس  26 يوفغير التنفيذيين، ويمكن أن يشمل ممثلين عن الموظفين وأصحاب المصالح الخارجيين اآلخرين.  من -فقط 

ة  20×2أبريل  1في ويصدق المجلس اإلشرافي على القوائم المالية.  20×2 رھم.  األسھمتُتاح القوائم المالية لحمل في ووغي
اعھم  األسھميُصدق حملة  20×2مايو  15 ة في اجتم وائم المالي وائم الما السنوي،على الق ودع الق ذاك تُ ة وحين دى الجھ ة ل لي

  . 20×2مايو  17في  التنظيمية

  

ي  ة لإلصدار ف وائم المالي د الق ارس  18تُعتم ة إلصدارھا 20×2م وائم المالي اد اإلدارة الق اريخ اعتم س  (ت ى المجل ال
  اإلشرافي).

 

اريخ   7 ى الت ع األحداث حت ر جمي رة التقري ذيتشمل األحداث بعد فت ك  ال و حدثت تل ى ول ة لإلصدار، حت وائم المالي ه الق د في تُعتم
  المختارة. األخرىام عن األرباح أو عن المعلومات المالية األحداث بعد اإلعالن الع

  
  

  اإلثبات والقياس  
  

  األحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديالت 

  تتطلب تعديالت. على المنشأة أن تُعدل المبالغ الُمثبتة في قوائمھا المالية، لتعكس األحداث بعد فترة التقرير التي يجب          8

دل ا المنشأة أنالتي تتطلب تعديالت، والتي تتطلب من  يلي أمثلة على األحداث بعد فترة التقرير فيما          9 ة في قواتُع الغ الُمثبت ا لمب ئمھ
  لم تكن ُمثبتة سابقاً:  اً المالية، أو أن تثبت بنود

ر. وتُ حالّي في نھا ا التزامعليھالحكم بعد فترة التقرير، في دعوى قضائية، الذي يؤكد أن المنشأة كان        (أ)  رة التقري ة فت دل ي ع
دولي  بة ال ار المحاس اً لمعي ائية، وفق دعوى القض ذه ال ق بھ ابقاً يتعل ت س اة أي مخصص ُمثب ا" 37المنش ت، المخصص

ةو ً "، أو تُثبت مخصصااللتزامات المحتملة واألصول المحتمل د ا أة  تكتفي . والاً جدي أن المنش طتُفصح ب عن وجود  فق
ار  16محتمل نظراً ألن الحكم يوفر أدلة إضافية يجب أن تُؤخذ في الحسبان، وفقاً للفقرة لتزام إ دولي امن معي لمحاسبة ال

37 .  

ارة عديل مبلغ خسو أنه يلزم تأقد ھبطت قيمته في نھاية فترة التقرير،  أصالً ماي معلومات بعد فترة التقرير تبين أن لقِّ تَ      (ب) 
 ً    لھذا االصل، على سبيل المثال: الھبوط الُمثبتة سابقا

  فترة التقرير. أن العميل ھبط تصنيفه اإلئتماني في نھايةوالذي يحدث بعد فترة التقرير  عميل عادةً يؤكد إفالس   ) 1(

  ة التقرير. قد يقدم بيع مخزون بعد فترة التقرير دليالً عن صافي قيمته القابلة للتحقق في نھاية فتر   ) 2(

ة صول المباعة قبل نلتحديد بعد فترة التقرير لتكلفة األصول الُمشتراة قبل نھاية فترة التقرير، أو المتحصالت من األا      (ج)  ھاي
  فترة التقرير. 

انونإذا كان على المنشأ، التحديد بعد فترة التقرير لمبلغ المشاركة في األرباح، أو مدفوعات المكافآت      (د)  ي أو ة التزام حالي ق
ار المحاضمن دولي ي في نھاية فترة التقرير بالقيام بتلك المدفوعات، نتيجة أحداث قبل ذلك التاريخ (أنظر معي بة ال  19س

  ). "الموظف"منافع 

  كتشاف غش أو أخطاء تظھر أن القوائم المالية غير صحيحة.إ     (ھـ) 
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  أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت 

ً ة أن تعدل المبالغ الُمثبتة في قوائمھا المالية لتعكس أحداثيجوز للمنشأ ال       10   تعديالت. بعد فترة التقرير ال تتطلب ا

ر من أمثلة األحداث        11 رة التقري د فت ي بع ينتال  الت تثمارات ب ة لالس ة العادل ديالت االنخفاض في القيم ر تطلب تع رة التقري ة فت  نھاي
يبحالة االست -عادة  -المالية لإلصدار. ال يتعلق االنخفاض في القيمة العادلة  والتاريخ الذي تُعتمد فيه القوائم رة  ثمارات ف ة فت نھاي

 ال ية. وبالمثل،وائمھا المالقالتقرير، ولكنه يعكس ظروفاً نشأت الحقاً. وبناًء عليه، ال تعدل المنشأة المبالغ الُمثبتة لالستثمارات في 
ا أن المبالغ المُ  بتحديث المنشأة تقوم د يلزمھ وم بإفصاح إتفصح عنھا لالستثمارات كما في نھاية فترة التقرير، رغم أنه ق ضافي، ق

  .21بموجب الفقرة 

  توزيعات األرباح 

دولي منشأة بعد فترة التقرير عن توزيعات أرباح لحملة أدوات حقوق الملكية (كما ُعرفت في معيار االإذا أعلنت         12  32لمحاسبة ال
  لتقرير.ا)، فإنه ال يجوز للمنشأة أن تثبت ھذه التوزيعات على أنھا التزام في نھاية فترة "األدوات المالية: العرض"

تإإذا اُعلن عن توزيعات أرباح بعد فترة التقرير ولكن قبل         13 ه ال تُثب ة لإلصدار، فإن وائم المالي اد الق ى  عتم ذه التوزيعات عل ا أھ نھ
ل توزيعات إة فترة التقرير، نظراً لعدم وجود لتزام في نھايإ ك الوقت. ويُفصح عن مث احلتزام في ذل ذه ف األرب ي اإليضاحات، ھ

  "."عرض القوائم المالية 1وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
  

  االستمرارية
 

ا ماارة بعد فترة التقرير إال يجوز للمنشأة أن تعد قوائمھا المالية على أساس االستمرارية، إذا حددت اإلد          14 وي أن تصفي أنھ  تن
  سوى أن تفعل ذلك. بديل واقعي، أو أنه ليس لديھا األعمال المنشأة، أو توقف

تمراريةكقد يبين تدھور النتائج التشغيلية والمركز المالي بعد فترة التقرير الحاجة لألخذ في الحسبان ما إذا            15 راض االس ال  ان افت
ار ايزال من ذا المعي ر سيكون شامالً بحيث يتطلب ھ إن األث باً، ف تمرارية مناس راض االس راً تسباً. وإذا لم يعد افت ً  غيي  في جذريا

  للمحاسبة. األصلي األساس بموجبأساس المحاسبة، وليس مجرد تعديل للمبالغ المثبتة 

  مطلوبة إذا:  إفصاحاتٍ  1 المحاسبة الدولييحدد معيار           16

  ، أولم تُعد القوائم المالية على أساس االستمرارية       (أ) 

حول  كبيرةكوكاً كانت اإلدارة على علم بحاالت عدم تأكد ذات أھمية نسبية تتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقى ش    (ب) 
ً قد تنشأ األحداث، أو الظروف التي تتطلب إفصاحو .قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة   لتقرير.ابعد فترة  ا

  
  اإلفصـــــاح 

 

  
  تاريخ االعتماد لإلصدار 

ذلك االعت           17 ام ب ان لمالك يجب على المنشأة أن تفصح عن التاريخ الذي اعتُمدت فيه القوائم المالية لإلصدار، ومن ق اد. وإذا ك م
  لحقيقة.انه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك المنشأة، أو لغيرھم، سلطة أن يعدلوا القوائم المالية بعد اإلصدار، فإ

ة لإلصدار، أن يعرفوا لمستخدمين ل من المھم           18 وائم المالي اد الق ة ال نظراً توقيت اعتم وائم المالي ذا ألن الق د ھ  تعكس األحداث بع
  التاريخ.
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  تحديث اإلفصاح عن الظروف في نھاية فترة التقرير 

ه يجب عل لمنشأة بعد فترة التقرير، على معلومات عن الظروف التي كانت موجودة في نھاية فترة التقرير،إذا حصلت ا          19 ا فإن يھ
  أن تُحدث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف، في ضوء المعلومات الجديدة.

ر، ية لتعكس المعلومات الُمساإلفصاحات في قوائمھا المال تقوم بتحديثفي بعض الحاالت، يلزم المنشأة أن             20 رة التقري تلمة بعد فت
ى تحديث اإلفصاح فمثالتؤثر المعلومات على المبالغ التي تثبتھا في قوائمھا المالية. ولو لم حتى  دما يُ للحاجة إل اح ات ھو عن ت

ان ينبغي بان ما إذا كفي الحس خذاألدليل بعد فترة التقرير على التزام محتمل كان موجوداً في نھاية فترة التقرير. فباإلضافة إلى 
ر مخصص ت أو تغي ا أن تثب ً عليھ دولي ا بة ال ار المحاس إن 37، بموجب معي ديث ، ف وم بتح أة تق زام إفصاحاتھا عن االمنش اللت

  المحتمل في ضوء ذلك الدليل.

  أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت 

دإذا كانت األحداث بعد فترة التقرير ال          21 ا ق إن عدم اإلفصاح عنھ رارات  تي ال تتطلب تعديالت ذات أھمية نسبية، ف ى الق ؤثر عل ي
ا ى المنشأة أن تفصح عم ه يجب عل م، فإن ل  االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية. ومن ث ي لك يل

  : التي ال تتطلب تعديالت صنف ذي أھمية نسبية من األحداث بعد فترة التقرير

  طبيعة الحدث.     (أ) 

  تقدير ألثره المالي، أو بيان أن مثل ھذا التقدير ال يمكن إجراؤه.    (ب) 
 

  إفصاح:  تستوجب –شكل عام ب –التي فيما يلي أمثلة على األحداث بعد فترة التقرير التي ال تتطلب تعديالت، و           22

إفصاحات محددة في  آت""تجميع المنش  3يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( منشآت بعد فترة التقريرلتجميع رئيس     (أ) 
  . ةمثل ھذه الحاالت)، أو استبعاد منشأة تابعة رئيس

  اإلعالن عن خطة إليقاف عملية معينة.      (ب) 

ً للمعيار الدولي  ةمشتريات رئيس    (ج)    5ر المالي للتقريألصول، أو تصنيف أصول على أنھا محتفظ بھا للبيع، وفقا
و مصادرة صول، أ"، أو استبعادات أخرى أل"األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع، والعمليات غير المستمرة

  من قبل الحكومة.  ةأصول رئيس

  جراء حريق بعد فترة التقرير.  ةتدمير وحدة إنتاج رئيس      (د) 

  ). 37في تنفيذھا (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  ، أو البدءةاإلعالن عن إعادة ھيكلة رئيس    (ھـ) 

  ار المحاسبة(يتطلب معي أسھم عادية بعد فترة التقرير على أسھم عادية، ومعامالت محتملة ة علىمعامالت رئيس    (و) 
 ثل ھذهطوي م" من المنشأة أن تفصح عن وصف لمثل ھذه المعامالت، باستثناء عندما تن"ربحية السھم  33الدولي 

ً لب تعدالمعامالت على رسملة أو إصدارات أسھم مكافاة، أو تجزئة سھم، أو تجزئة عكسية للسھم، فإنه يُتط ، يلھا جميعا
  ). 33بموجب معيار المحاسبة  الدولي 

  عملة أجنبية، بعد فترة التقرير.  صرفي أسعار أصول، أو أسعار ف - بشكل غير عادي  -  تغييرات كبيرة    (ز) 

رير، التي عد فترة التقب اإلعالن عنھاأو  ي تم إقرارھاــالتدالت الضريبة، أو قوانين الضريبة، ــــالتغييرات في مع     (ح) 
ضريبة " 12 وليالمحاسبة الديكون لھا أثر مھم على األصول وااللتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة (أنظر معيار 

  "). الدخل

  . مھمة ضمانات بإصدار مثالً، محتملة،مة أو التزامات الدخول في ارتباطات مھ     (ط) 

  تنشأ فقط عن أحداث وقعت بعد فترة التقرير. ةالبدء في دعوى تقاضى رئيس     (ي) 
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  تاريخ السريان 
 

على التطبيق األبكر.  ع، ويُشجأو بعده 2005يناير  1تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  المنشأة أن يجب على           23
  ، فيجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.2005فترات تبدأ قبل أول يناير على  ھذا المعيار المنشأة بتطبيقوإذا قامت 

أة أن تطب11، الفقرة 2011، الُمصدر في مايو 13عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي           أ23 دما . ويجب على المنش ديل عن ذا التع ق ھ
 .13المعيار الدولي للتقرير المالي تطبق 

دَ       ب 23  الي ع ر الم دولي للتقري ار ال ة"األ 9ل المعي و دوات المالي ي يولي رة  2014" الصادر ف ى المن. 9الفق ك يجب عل ق ذل أة تطبي ش
  .9التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  ) 1999(المعدل في  10سحب معيار المحاسبة الدولي 

 

  ).1999 في قحالُمن( "قائمة المركز المالياألحداث بعد تاريخ " 10يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي               24
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  12 الدولي المحاسبة معيار
     الدخل ضرائب

  

  الھدف

  

الرئيسة في المحاسبة عن ضرائب الدخل ھو  القضية إنالمعالجة المحاسبية لضرائب الدخل.  توضيحالھدف من ھذا المعيار ھو              
  :لـكيفية المحاسبة عن اآلثار على الضريبة الحالية والمستقبلية 

  منشأة.لفي قائمة المركز المالي ل إثباتھا تم التياالسترداد (التسوية) المستقبلية للمبلغ الدفتري لألصول (االلتزامات)    (أ)     

  منشأة.لفي القوائم المالية ل إثباتھا يتم التيللفترة الحالية  خرىاأل واألحداثالمعامالت     (ب)  

الً  يُعد ل أو التزام  عند متأص ل أو  كونإثبات أص وية المبلغ الدفتري لذلك األص ترداد أو تس أة المعدة للتقرير تتوقع اس المنش
) أصغر( أكبرل دفعات الضريبة المستقبلية يجع سوفاسترداد أو تسوية ذلك المبلغ الدفتري  أنمن المحتمل  كان وإذاااللتزام. 

فإن ھذا المعيار يتطلب من المنشأة إثبات  ،ضريبةال علىلم يكن لمثل ھذا االسترداد أو التسوية آثار  إذاعليه  تكون أنمما يمكن 
  مع استثناءات محدودة معينة. ،التزام ضريبة مؤجلة (أصل ضريبة مؤجلة)

 بھاالتي تحاسب  ھاالطريقة نفسبالضريبة  على األخرىلمعامالت واألحداث ايتطلب ھذا المعيار من المنشأة المحاسبة عن آثار 
 -أيضا -يتم  ،الربح أو الخسارة ضمنالمثبتة  األخرى واألحداثلمعامالت ل ،. وعليهذاتھا األخرى واألحداثعن المعامالت 

التي يتم إثباتھا خارج الربح أو  األخرى واألحداثلمعامالت ولالربح أو الخسارة.  ضمن عالقة ذاتإثبات أي آثار ضريبية 
 ذاتإثبات أي آثار ضريبية  -أيضا -يتم  ،حقوق الملكية) ضمن - مباشربشكل -الدخل الشامل اآلخر أو  ضمن إماالخسارة (

 وبالمثل،على التوالي).  ،حقوق الملكية ضمن - اشرمببشكل -الدخل الشامل اآلخر أو  ضمن إماخارج الربح أو الخسارة ( عالقة
أو  ھذا األعمالتجميع  ضمنعلى مبلغ الشھرة الناشئ  األعمالتجميع  ضمنيؤثر إثبات أصول والتزامات الضريبة المؤجلة 

  مثبت. ُمجز بسعر الشراء مكسبمبلغ 

و إعفاءات أألغراض الضريبة  مستغلة غيرخسائر  عنإثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة  مع -أيضا -يتعامل ھذا المعيار                
  عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل.  واإلفصاحوعرض ضرائب الدخل في القوائم المالية،  مستغلة، غيرضريبية 

  

  النطاق

  
 المحاسبة عن ضرائب الدخل. علىيجب تطبيق ھذا المعيار            1

للضريبة.  ةالخاضع األرباحجنبية التي تستند إلى فإن ضرائب الدخل تشمل جميع الضرائب المحلية واأل ،ألغراض ھذا المعيار          2
ً –وتشمل ضرائب الدخل  أو  ،أو منشأة زميلة ،من قبل منشأة تابعة السدادالمستحقة  المستقطعة، الضرائبضرائب مثل  - أيضا
  المنشأة المعدة للتقرير. علىزيعات ترتيب مشترك على التو

  ] حذفت[           3

بة الدولي  معھذا المعيار  يتعاملال             4 بة عن المنح الحكومية (أنظر معيار المحاس بة عن المنح " 20طرق المحاس المحاس
المحاسبة  معھذا المعيار  يتعامل ،لالستثمارات. ولكن ةالضريبي ات") أو اإلعفاءالحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية

  مثل تلك المنح أو اإلعفاءات الضريبية لالستثمارات.  عنالفروق المؤقتة التي قد تنشأ  عن
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  التعاريف

 

  
  في ھذا المعيار بالمعاني المحددة: التالية المصطلحاتتم استخدام            5

  ھو الربح أو الخسارة للفترة قبل طرح مصروف الضريبة. الربح المحاسبي

والذي يتم تحديده وفقا للقواعد التي تضعھا  ،(الخسارة ألغراض الضريبة) ھو الربح (الخسارة) لفترة الربح الخاضع للضريبة
  ).استردادھا ممكن( عليه السدادوالتي تكون ضرائب الدخل مستحقة  الضريبية، السلطات

تحديد الربح أو الخسارة للفترة فيما يتعلق بالضريبة  عند إدراجهالذي يتم  الُمجمع(دخل للضريبة) ھو المبلغ  مصروف الضريبة
  الحالية والضريبة المؤجلة.

) فيما يتعلق بالربح الخاضع للضريبة (الخسارة هاسترداد الممكن( السدادھي مبلغ ضرائب الدخل المستحق  الضريبة الحالية
  لفترة.ألغراض الضريبة) 

في الفترات المستقبلية فيما يتعلق بالفروق المؤقتة  السدادمستحقة الھي مبالغ ضرائب الدخل  التزامات الضريبة المؤجلة
  الخاضعة للضريبة. 

  :ـفي الفترات المستقبلية فيما يتعلق ب ھااسترداد الممكنھي مبالغ ضرائب الدخل  أصول الضريبة المؤجلة

  الجائزة الحسم.الفروق المؤقتة   (أ)    

  لخسائر غير المستغلة ألغراض الضريبة. ل لألمامترحيل ال  (ب)  

  .المستغلة غير ةالضريبي اتإلعفاءل لألمامترحيل ال   (ج)  

ھي الفروق بين المبلغ الدفتري ألصل أو التزام في قائمة المركز المالي وأساسه الضريبي. قد تكون الفروق  الفروق المؤقتة
  ما:إالمؤقتة 

تحديد الربح الخاضع  عندينتج عنھا مبالغ خاضعة للضريبة  سوفوھي فروق مؤقتة  ،مؤقتة خاضعة للضريبة اً فروق(أ)    
للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري لألصل أو تسوية المبلغ الدفتري 

  لاللتزام؛ أو 

تحديد الربح الخاضع  عندينتج عنھا مبالغ جائزة الحسم  سوفوالتي ھي فروق مؤقتة  ،مؤقتة جائزة الحسم اً فروق (ب)  
للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري لألصل أو تسوية المبلغ الدفتري 

 لاللتزام.

     إلى ذلك األصل أو االلتزام ألغراض ضريبية. ينسب لذياألصل أو التزام ھو المبلغ  األساس الضريبي 
  

 المؤجلةالضريبة  ومصروف) الحاليةيتكون مصروف الضريبة (دخل الضريبة) من مصروف الضريبة الحالية (دخل الضريبة             6
  (دخل الضريبة المؤجلة).  

 

  األساس الضريبي
  

ل ھو المبلغ الذي             7 ريبي ألص اس الض وفاألس عة  س ادية خاض ريبة مقابل أي منافع اقتص م ألغراض الض يكون جائز الحس
ترد المبلغ الدفتري لألصل.  إلى تتدفق سوفللضريبة  أة عندما تس ذا لم تكن تلك المنافع االقتصادية خاضعة للضريبة وإالمنش

  مبلغه الدفتري.  فإن األساس الضريبي لألصل يساوي
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  مثلةأ

ن الحالية والسابقة قد تم حسمه بالفعل في الفترتي 30ن استھالكا بمبلغ إف ،ضريبةالألغراض و. 100تكلفة ماكينة ھي        1
حسم عند االستبعاد. نھا استھالك أو من خالل الأما على إ تكون ،والتكلفة المتبقية جائزة الحسم في الفترات المستقبلية

ً  يكوناستخدام الماكينة  خالل مناإليراد المتولد   خاضعاً  يكون فسووأي مكسب من استبعاد الماكينة  ،للضريبة خاضعا
 .70و ھاألساس الضريبي للماكينة تكون جائزة الحسم ألغراض الضريبة.  سوفي خسارة من االستبعاد أللضريبة و

ساس نقدي. أة على يراد الفائدة المتعلق بھا للضريبإ يخضع سوف. 100المبلغ الدفتري للفائدة المستحقة التحصيل ھو       2
  .األساس الضريبي للفائدة المستحقة التحصيل ھو صفر

 ضمنتعلق بھا يراد المإدراج اإل-الفعل ب-. تم 100 ھولمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لدفتري الالمبلغ       3
حصيل األساس الضريبي للمبالغ التجارية المستحقة التالربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة). 

100.  

ألرباح للضريبة. . ال تخضع توزيعات ا100 ھوتوزيعات األرباح المستحقة التحصيل من منشأة تابعة لدفتري الالمبلغ       4
ك فإن األساس جائز الحسم مقابل المنافع االقتصادية. وتبعا لذل يكونغ الدفتري لألصل المبل مجمل ،في الواقع

  (أ)    .100الضريبي لتوزيعات األرباح المستحقة التحصيل ھو 

ريبي األساس الضضريبة. ال علىثار آالقرض  لتسديد. لن يكون 100 ھو التحصيلقرض مستحق لدفتري الالمبلغ       5
  .100للقرض ھو 

ة التحصيل لھا وھو أن توزيعات األرباح المستحق بديل تحليل وھناكال يوجد فرق مؤقت خاضع للضريبة.  ،(أ)      بموجب ھذا التحليل
قا لكال . وف100يطبق على الفرق المؤقت الخاضع للضريبة البالغ  صفراً ن معدل ضريبة يساوي أو صفراً أساس ضريبي يساوي 

  ريبة مؤجلة.التحليلين ليس ھناك التزام ض

فيما يتعلق بذلك  الضريبة ألغراضيكون جائز الحسم  سوفمطروحا منه أي مبلغ  ،.             األساس الضريبي اللتزام ھو مبلغه الدفتري8
 ،الدفترين األساس الضريبي لاللتزام الناتج ھو مبلغه إف ،مقدما استالمهااللتزام في الفترات المستقبلية. في حالة اإليراد الذي يتم 

  ال يكون خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية. سوفيراد إمطروحا منه مبلغ أي 

  مثلة أ

. يتم خصم المصروف المتصل بھا ألغراض 100غ دفتري ــة بمبلـمستحق مصروفات اليةــالحمن االلتزامات ـتتض      1
  .صفراً  يساويالضريبة على األساس النقدي. الوعاء الضريبي للمصروفات المستحقة 

. يتم إخضاع إيراد الفوائد ذي الصلة للضريبة 100تتضمن االلتزامات المتداولة إيراد فوائد محصال مقدما بمبلغ دفتري        2
  .صفراً  يساويعلى األساس النقدي. األساس الضريبي للفائدة التي تم الحصول عليھا مقدما 

. تم بالفعل حسم المصروف المتصل بھا 100قة السداد بمبلغ دفتري االلتزامات المتداولة مصروفات مستح تشمل     3
  .100ھو  السداداألساس الضريبي للمصروفات المستحقة ألغراض الضريبة. 

.  وال يتم حسم الغرامات والعقوبات 100 دفتريبمبلغ  السداد مستحقةااللتزامات المتداولة غرامات وعقوبات  تشمل       4
  (أ) .100ھو  السدادساس الضريبي لمصروف الغرامات والعقوبات المستحق األألغراض الضريبة.  

األساس الضريبي للقرض ضريبة. ال على.  لن يكون لسداد القرض آثار 100قرض مستحق الدفع له قيمة دفترية          5
  .100ھو 

لھا أساس  السدادن الغرامات والعقوبات المستحقة أليس ھناك فرق مؤقت جائز الحسم. والتحليل البديل ھو  ،ھذا التحليل بموجب(أ)      
ليس  ،يطبق على الفرق المؤقت الجائز الحسم الناتج. وفقا لكال التحليلين صفراً  يساوين معدل ضريبة أو صفراً  يساويضريبي 

  ھناك أصل ضريبة مؤجلة.  
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 ،ي. فعلى سبيل المثالنھا أصول والتزامات في قائمة المركز المالألھا أساس ضريبي ولكنھا ليست مثبتة على  يكونبعض البنود            9
د ال يسمح بھا على فيھا ولكن ق تكبدھاتحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم  عندنھا مصروف أيتم إثبات تكاليف البحث على 

لضريبي ح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) حتى فترة الحقة. الفرق بين األساس اتحديد الرب عندنھا حسم أ
 صفراً لدفتري البالغ والمبلغ ا المستقبلية،نه حسم في الفترات أعلى  الضريبية السلطاتوھو المبلغ الذي تسمح به  البحث،لتكاليف 

  ھو فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة.

ساس الذي لمبدأ األنه من المفيد األخذ في الحسبان اإف ،عندما ال يكون األساس الضريبي ألصل أو التزام واضحا بشكل فوري          10
يبة مؤجلة عندما إثبات التزام (أصل) ضر المحدودة،مع بعض االستثناءات  المنشأة،نه يجب على أليه ھذا المعيار: وھو إيستند 

وي ترداد أو تس تقبلية يجعل اس لم يكن لمثل  إذايه قل) مما تكون علأ( أكبرة المبلغ الدفتري ألصل أو التزام دفعات الضريبة المس
 في األخذ المفيد من فيھاالتي يكون  الحاالتأ 51 الفقرة يتبع الذي ج المثالضريبة. يوضح ال علىھذا االسترداد أو التسوية آثار 

 لالستردادمتوقعة الطريقة ال على التزام أو ألصل الضريبي األساس يعتمد عندما المثال، سبيل على األساس، المبدأ ھذا الحسبان
  أو التسوية. 

في القوائم المالية  الواردةيتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات  ،في القوائم المالية الموحدة       11
موحد في تلك األقاليم الضريبي القرار االمناسب. ويتم تحديد األساس الضريبي بالرجوع إلى األساس الضريبي ال معالموحدة 

يتم تحديد األساس الضريبي بالرجوع إلى االقرارات الضريبية لكل منشأة  ،خرىأ أقاليمالتي يتم فيھا تقديم مثل ھذا االقرار. وفي 
  المجموعة. ضمن

  

  الحاليةوأصول الضريبة  الحاليةبة يضرالإثبات التزامات 

  
- المسددذا تجاوز المبلغ إنھا التزام. وأعلى  سداده،ما لم يتم  بقدر السابقة،الحالية و اتيجب إثبات الضريبة الحالية للفتر         12

  الزيادة على أنھا أصل. إثبات يجب إنهف ،تلك الفتراتل سداده الواجبالحالية والسابقة المبلغ  اتفيما يتعلق بالفتر-بالفعل 

 لفترةحالية الضريبة الالسترداد - الخلف إلى– ترحيلھا يمكن والتي ،خسارة ألغراض الضريبةاليجب إثبات المنفعة المتعلقة ب         13
  نھا أصل. أعلى  ،سابقة

نھا أصل في الفترة أالمنفعة على  تثبت المنشأةن إف ،عند استخدام خسارة ألغراض الضريبة السترداد ضريبة حالية لفترة سابقة         14
 بطريقة–قياس المنفعة  ويمكنالمنشأة  إلىالمنفعة  تتدفق أنألنه من المحتمل  نظراً التي تحدث فيھا الخسارة ألغراض الضريبة 

  .عليھا االعتماد يمكن

  

  إثبات التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة 

  

  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 
  

ريبة         15 عة للض ريبة مؤجلة فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة الخاض تثناء ،يجب إثبات التزام ض ريبة  باس القدر من التزام الض
  المؤجلة الذي ينشأ عن:

  أو ؛(أ)     اإلثبات األولي للشھرة

  معاملة:(ب)   اإلثبات األولي ألصل أو التزام في 

   ؛عمالأ)    ليست تجميع 1(

 تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) وقت حدوث المعاملة. ال)  2(

والفروع والمنشآت  ،تابعةالباالستثمارات في المنشآت  المرتبطةفيما يتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة  ولكن،
  .39فإن التزام الضريبة المؤجلة يجب إثباته وفقا للفقرة  ،والحصص في ترتيبات مشتركة ،الزميلة
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في الفترات المستقبلية.  المنشأة إلى تتدفقاسترداد مبلغه الدفتري في شكل منافع اقتصادية  سيتم هنأإثبات أصل  عنديُعد متأصالً         16
تجاوز المبلغ فإن مبلغ المنافع االقتصادية الخاضعة للضريبة سوف ي ،وعندما يتجاوز المبلغ الدفتري لألصل أساسه الضريبي

ً فرق يُعدنه حسم ألغراض الضريبة. وھذا الفرق أالذي سيسمح به على  ً خاضع اً مؤقت ا ل فع ضرائب الدخللضريبة، وااللتزام بد ا
لفرق المؤقت الخاضع فإن ا ،استرداد المنشأة للمبلغ الدفتري لألصل عندالناتج في الفترات المستقبلية ھو التزام ضريبة مؤجلة. و

ن المنشأة ممنافع اقتصادية  تتدفق أنيكون للمنشأة ربح خاضع للضريبة. وھذا يجعل من المحتمل  وفعكس وسيُ  وفللضريبة س
ت معينة حاال في اتباستثناء ،يتطلب ھذا المعيار إثبات جميع التزامات الضريبة المؤجلة ك،لذل. الضريبةفي شكل دفعات 

  .  39و 15في الفقرتين  موضحة

  

  مثال

  %.25ومعدل الضريبة  90االستھالك ألغراض الضريبة ھو  مجمع. 100 ھو 150 تكلفتهصل ألدفتري المبلغ ال

). السترداد 90استھالك ألغراض الضريبة قدره  مجمعيطرح منھا  150 قدرھا(تكلفة  60األساس الضريبي لألصل ھو 
حسم  على - فقط– قادرةكون تس ھاولكن ،100 قدرهعلى المنشأة كسب دخل خاضع للضريبة  يجب، 100المبلغ الدفتري 

 %)25بمعدل  40(10 قدرھاالمنشأة ضرائب دخل  تسدد سوف ،. وتبعا لذلك60 قدرهاستھالك ألغراض الضريبة 
ھو فرق مؤقت خاضع  60واألساس الضريبي  100عندما تسترد المبلغ الدفتري لألصل. الفرق بين المبلغ الدفتري 

 الدخل%) يعبر عن ضرائب 25بمعدل  40( 10 قدره ةتثبت المنشأة التزام ضريبة مؤجل ،. لذلك40 قدره ةللضريب
  لألصل.  عندما تسترد المبلغ الدفتري  تسددھا وفس التي

 

  
في الربح الخاضع  إدراجه يتم ولكنمحاسبي في فترة الربح الدخل أو مصروف في  إدراجتم يتنشأ بعض الفروق المؤقتة عندما          17

ف  ريبة في فترة مختلفة. ومثل ھذه الفروق المؤقتة توص ً –للض لفروق المؤقتة لمثلة أأنھا فروق توقيت. وفيما يلي  على – غالبا
ً فروق تُعدمن ھذا النوع والتي    مؤقتة خاضعة للضريبة والتي لذلك ينتج عنھا التزامات ضريبية مؤجلة: ا

في الربح  يُدرجقد  ،في بعض األقاليم ،ولكن ،ساس التحصيص الزمنيأيراد الفائدة في الربح المحاسبي على إ يُدرج (أ)   
األساس الضريبي الذي يتم إثباته في قائمة المركز المالي ألي مبلغ  ويكونالخاضع للضريبة عندما يتم تحصيل النقد. 

ن أألن اإليرادات ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة إلى  نظراً  صفراً فيما يتعلق بمثل ھذه اإليرادات  التحصيلمستحق 
  يتم تحصيل النقد.

 عندتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) قد يختلف عن ذلك المستخدم  عنداالستھالك المستخدم   (ب) 
ھو التكلفة األصلية  الذيتحديد الربح المحاسبي. الفرق المؤقت ھو الفرق بين المبلغ الدفتري لألصل وأساسه الضريبي 

تحديد الربح الخاضع  عند الضريبيةطات سلاللألصل بعد طرح جميع الحسميات المتعلقة بذلك األصل التي تسمح بھا 
عندما يتم  مؤجلة،وينتج عنه التزام ضريبة  للضريبة،الحالية والسابقة. ينشأ الفرق المؤقت الخاضع  للفتراتللضريبة 
ينشأ  المحاسبي،قل سرعة من االستھالك أاالستھالك ألغراض الضريبة  كان إذااالستھالك ألغراض الضريبة ( تعجيل

  وينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة).  الحسم،ائز فرق مؤقت ج

تحديد الربح المحاسبي ولكن يتم حسمھا  عندعلى مدى الفترات المستقبلية  استنفادھا(ج)   قد تتم رسملة تكاليف التطوير ويتم 
ي يساوي . ومثل تكاليف التطوير ھذه لھا أساس ضريبتكبدھاالتي فيھا يتم  الفترةتحديد الربح الخاضع للضريبة في  عند

من الربح الخاضع للضريبة. الفرق المؤقت ھو الفرق بين المبلغ الدفتري لتكاليف  -بالفعل -ألنه قد تم حسمھا  نظراً  صفراً 
  .صفراً التطوير وأساسھا الضريبي البالغ 

  عندما: -أيضا -تنشأ الفروق المؤقتة          18

عمال بقيمھا العادلة وفقا للمعيار الدولي أتجميع  ضمن تحملھا يتم التيوااللتزامات  للتحديد القابلة(أ)    تُثبت األصول المقتناة 
  أو ؛)19ألغراض الضريبة (أنظر الفقرة  ُمعادل, ولكن ال يتم اجراء تعديل "تجميع األعمال" 3للتقرير المالي 

  أو ؛)20قرة ألغراض الضريبة (أنظر الف ُمعادل(ب)   يعاد تقويم األصول وال يتم اجراء تعديل 

  أو ؛)21عمال (أنظر الفقرة أتجميع  ضمن(ج)    تنشأ شھرة 

على سبيل المثال عندما تستفيد  ،(د)     يختلف األساس الضريبي ألصل أو التزام عند اإلثبات األولي عن مبلغه الدفتري األولي
  أو ؛)33و 22المنشأة من منح  حكومية غير خاضعة للضريبة متعلقة بأصول (أنظر الفقرتين 

و فروع ومنشآت زميلة أو حصص في ترتيبات مشتركة مختلف أ)   يصبح المبلغ الدفتري لالستثمارات في منشآت تابعة ـ(ھ
  ). 45–38الفقرات  أنظرعن األساس الضريبي لالستثمار أو الحصة (
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  تجميع األعمال
  

ستثناءات          19 عمال بقيمھا العادلة أجميع ت ضمن تحملھا يتم التيوااللتزامات  للتحديد القابلةيتم إثبات األصول المقتناة  محدودة،مع ا
 يتم التيد وااللتزامات للتحدي القابلةفي تاريخ االستحواذ. تنشأ الفروق المؤقتة عندما ال تتأثر األسس الضريبية لألصول المقتناة 

بيل األعمال،تجميع  عمليةب تحملھا كل مختلف. فعلى س ل إلى عندما تتم زيادة المبلغ ال المثال، أو عندما تتأثر بش دفتري ألص
ع للضريبة ينتج ينشأ فرق مؤقت خاض فإنه السابق،األساس الضريبي لألصل بالتكلفة بالنسبة للمالك  يظلالقيمة العادلة ولكن 

  ).   66الفقرة  أنظرن التزام الضريبة المؤجلة الناتج يؤثر على الشھرة (إعنه التزام ضريبة مؤجلة. 

  بالقيمة العادلة الُمسجلةاألصول 
  

على  أنظر،تقويمھا ( إعادة يتم أنبعض األصول بالقيمة العادلة أو  تسجل بأن ،أو تتطلب ،تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي         20
" األصول غير الملموسة" 38" ومعيار المحاسبة الدولي العقارات واآلالت والمعدات" 16سبيل المثال, معيار المحاسبة الدولي 

") والمعيار الدولي األدوات المالية" 9" والمعيار الدولي للتقرير المالي العقارات االستثمارية" 40ومعيار المحاسبة الدولي 
 علىخرى له إلى القيمة العادلة أ عرض إعادةتقويم أصل أو  إعادةتؤثر  ،"عقود اإليجار". وفي بعض األقاليم 16للتقرير المالي 

يتم تعديل األساس الضريبي لألصل وال ينشأ  ،الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) للفترة الحالية. ونتيجة لذلك
الربح الخاضع للضريبة في فترة إعادة التقويم  على عرضه إعادةتقويم أصل أو  إعادةال تؤثر  ،خرىأفرق مؤقت. وفي أقاليم 

سترداد المستقبلي للمبلغ الدفتري االينتج عن  ، يتم تعديل األساس الضريبي لألصل. ومع ذلكوتبعا لذلك ال العرض،أو إعادة 
يختلف المبلغ الذي سيكون جائز الحسم ألغراض الضريبة عن  وفمنافع اقتصادية إلى المنشأة وسال منخاضع للضريبة  تدفق

التزام أو  عنه أتقويمه وأساسه الضريبي ھو فرق مؤقت ينش عادمُ مبلغ تلك المنافع االقتصادية. والفرق بين المبلغ الدفتري ألصل 
  ھذا صحيحاً حتى ولو:   ويُعدأصل ضريبة مؤجلة. 

سيتم استرداد القيمة الدفترية لألصل المعاد تقويمھا من  ،(أ)    كانت المنشأة ال تنوي استبعاد األصل. وفي مثل ھذه الحاالت
دخال خاضعا للضريبة يتجاوز االستھالك الذي سيكون مسموحا به ألغراض الضريبة في  ھذاسيولد وخالل االستخدام 
  أو ؛الفترات المستقبلية

. وفي مشابھةالمتحصالت من استبعاد األصل في أصول  استثمار تمذا إيتم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية    (ب) 
  .   المشابھةعند بيع أو استخدام األصول  السدادتحقة مس -في النھاية -تصبح الضريبة س ،مثل ھذه الحاالت

  الشھرة 
  

  :يلي(ب) فيما  البند(أ) عن  البندعمال على أنھا الزيادة في أتجميع  ضمنيتم قياس الشھرة التي تنشأ           21

  (أ)     مجموع:

 ؛الذي يتطلب عموما القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ،3)   العوض المحول المقاس وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 1(
  مع

  مع ؛3ي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ألالمبلغ المثبت  )  2(

ا في السابق في التي كانت المنشأة المستحوذة تحتفظ بھ الملكيةالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة حقوق  )  3(
  مراحلعمال على أتجميع  ينجز عندما ،المنشأة المستحوذ عليھا

افي  ول المقتناة ل ،في تاريخ االقتناء ،مبالغال(ب)   ص ة وفقا للمعيار  تحملھا تم التيوااللتزامات  للتحديد، القابلةألص المقاس
  . 3الدولي للتقرير المالي 

تحديد الربح  عندنه مصروف جائز الحسم أبالتخفيضات في المبلغ الدفتري للشھرة على  الضريبية السلطات منال تسمح العديد 
ً –ال تكون  ،في مثل تلك األقاليم الشھرة،ن تكلفة إف ذلك،عالوة على والخاضع للضريبة.  جائزة الحسم عندما تستبعد  - غالبا
ي فرق بين المبلغ أ. وصفراً للشھرة أساس ضريبي يساوي  يكون األقاليم، تلكعمال المتعلقة بھا. وفي مثل المنشأة التابعة األ

ال يسمح ھذا المعيار بإثبات التزام  ،يعد فرقا مؤقتا خاضعا للضريبة. ولكن صفراً الدفتري للشھرة وأساسھا الضريبي البالغ 
يزيد من المبلغ سريبة المؤجلة ن إثبات التزام الضأألن الشھرة يتم قياسھا على أنھا مبلغ متبقي و نظراً الضريبة المؤجلة الناتج 

  الدفتري للشھرة.    

 عن تنشأأنھا  -أيضا - تعتبر ،للشھرة األولياإلثبات  عن نشأ ألنه نظراً  إثباته يتم لم ،التخفيضات الالحقة في التزام ضريبة مؤجلة أ       21
شھرة  أعمالتجميع  ضمنالمنشأة  أثبتت إذا المثال،(أ). فعلى سبيل 15للشھرة ولذلك ال يتم إثباتھا وفقا للفقرة  األولياإلثبات 

(أ) تمنع المنشأة من إثبات التزام الضريبة المؤجلة الناتج. 15فإن الفقرة  صفراً، يساويوحدة عملة لھا أساس ضريبي  100بمبلغ 
المؤقت الخاضع للضريبة  فإن مبلغ فرق الضريبة ،وحدة عملة لتلك الشھرة 20خسارة ھبوط بمبلغ  -الحقا -المنشأة  أثبتت وإذا

مما ينتج عنه تخفيض في قيمة التزام الضريبة المؤجلة  ،وحدة عملة 80 إلىوحدة عملة  100بالشھرة يتم تخفيضه من  المرتبط
للشھرة  األوليباإلثبات  مرتبطذلك التخفيض في قيمة التزام الضريبة المؤجلة غير المثبت أنه  -أيضا - يعتبرغير المثبت. و

  (أ).  15لفقرة ا بموجبمنع إثباته ولذلك ي
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ريبة المؤجلة 21  ريبة لب      يتم إثبات التزامات الض عة للض ھرة  المرتبطةلفروق المؤقتة الخاض ئة  يرغ تكون ما بقدربالش  عنناش
سبيل المثال لة جائزة الحسم وحدة عم 100شھرة بمبلغ  ،عمالأتجميع  ضمن المنشأة،ثبتت أذا إ ،اإلثبات األولي للشھرة. فعلى 

حدة عملة و 100األساس الضريبي للشھرة ھو  فإن االستحواذ،سنة  من اعتبارافي المائة للسنة  20ألغراض الضريبة بمعدل 
تحواذ.  80و األوليعند اإلثبات  نة االس نة ظل وإذاوحدة عملة في نھاية س ھرة في نھاية س تحواذ المبلغ الدفتري للش دون  االس
أ هنإف ،وحدة عملة 100تغيير بمبلغ  ريبي مؤقت بمبلغ  ينش نة. و 20فرق ض ن ذلك الفرق أل نظراً وحدة عملة في نھاية تلك الس

  .        يتم إثبات التزام الضريبة المؤجلة الناتج هنإف ،للشھرة األوليباإلثبات  يرتبطالمؤقت الخاضع للضريبة ال 

   اإلثبات األولي ألصل أو التزام
  

ال تكون  سوف كلھا أوجزء من تكلفة أصل  كان إذا ،على سبيل المثال ،اإلثبات األولي ألصل أو التزام عنقد ينشأ فرق مؤقت          22
دت إلى اإلثبات األولي أالحسم ألغراض ضريبية. تعتمد طريقة المحاسبة عن ذلك الفرق المؤقت على طبيعة المعاملة التي  ةجائز

  االلتزام:لألصل أو 

من تجميع  ريبة مؤجلة التثبت  ،عمالأ(أ)     ض ل ض أة أي التزام أو أص ھرة أو امبلغ  علىيؤثر ھذا ومنش بلش راء مكس  الش
  ).19الذي تثبته (أنظر الفقرة  ُمجز بسعر

ريبة على(ب)   إذا كانت المعاملة تؤثر  ع للض بي أو الربح الخاض أة تثبت أي التزام أو أصل إف ،أي من الربح المحاس ن المنش
  ).59الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة  ضمنضريبة مؤجلة وتثبت مصروف أو دخل الضريبة المؤجلة الناتج 

في  ،ن المنشأةإالربح الخاضع للضريبة ف علىالربح المحاسبي وال  علىوال تؤثر  ،عمالأ(ج)   إذا كانت المعاملة ليست تجميع 
تثبت التزام أو أصل الضريبة المؤجلة الناتج وتعدل المبلغ الدفتري س كانت ،24و 15الفقرتين  بموجب قدمالمعفاء غياب اإل

فإن ھذا المعيار ال يسمح  ،قل شفافية. لذلكألألصل أو االلتزام بنفس المبلغ. مثل ھذه التعديالت ستجعل القوائم المالية 
). عالوة على أدناهالمثال  أنظراإلثبات األولي وال الحقا ( عندناتج ال للمنشأة بإثبات التزام أو أصل الضريبة المؤجلة ال

  استھالك األصل.  يتم عندمان المنشأة ال تثبت التغيرات الالحقة في التزام أو أصل الضريبة المؤجلة غير المثبت إف ،ذلك

  
  (ج)22 الفقرة يوضحمثال 

. معدل صفراً قيمة متبقية  مقابل تستبعده ثمالبالغ خمس سنوات  اإلنتاجيخالل عمره  1000 تكلفتهمنشأة استخدام أصل التنوي 
ال يخضع أي مكسب رأسمالي  ،يعد استھالك األصل جائز الحسم ألغراض الضريبة. عند االستبعاد ال .%40الضريبة 

  للضريبة وأي خسارة رأسمالية لن تكون جائزة الحسم.

. ال 400 قدرھاوتدفع ضريبة  1,000تكسب المنشأة دخال خاضعا للضريبة بمبلغ  ،لمبلغ الدفتري لألصلا تسترد عندما
  لألصل. األولياإلثبات  عنألنه ناتج  400تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة البالغ 

ة ستدفع فإن المنشأ ،800كسبھا للدخل الخاضع للضريبة البالغ  عند. و800يكون المبلغ الدفتري لألصل  ،في السنة التالية
    لألصل. األولياإلثبات  عنألنه ينتج  نظراً 320.  ال تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة البالغ 320ضريبة بمبلغ 

 

سند قابل  ،مالية مركبة (على سبيل المثال أداةيصنف مصدر  ،المالية: العرض" األدوات" 32وفقا لمعيار المحاسبة الدولي         23
 األساس يكون ،ملكية. في بعض األقاليم حقوقنه أحقوق الملكية على  مكوننه التزام وأألداة على للتزام اال مكونللتحويل) 
ً  األوليااللتزام عند اإلثبات  لمكونالضريبي   ماينشأ وااللتزام وحقوق الملكية.  مكونيلمجموع  األوليلمبلغ الدفتري ل مساويا

ال ينطبق  ،االلتزام. لذلك مكونالملكية عن  حقوق مكونالمنفصل ل األوليبات اإلث بسببينتج من فرق مؤقت خاضع للضريبة 
يتم تحميل  ،أ61تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة الناتج. ووفقا للفقرة  ،(ب). وتبعا لذلك15في الفقرة  الوارداالستثناء 

يتم إثبات التغيرات الالحقة في  ،58. ووفقا للفقرة حقوق الملكية لمكونعلى المبلغ الدفتري  -بشكل مباشر -الضريبة المؤجلة 
  الربح أو الخسارة على أنھا مصروف (دخل) ضريبة مؤجلة.  ضمنالتزام الضريبة المؤجلة 
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  جائزة الحسمالالفروق المؤقتة 
  

ً ربح نأيكون من المحتمل  ما بقدريتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة الحسم  أنيجب         24 ً خاضع ا  ا
ً  يكون سوفللضريبة   عنالمؤجلة  ما لم ينشأ أصل الضريبة ،مقابله الحسم الجائز المؤقت الفرق استخدام يمكن بحيث ُمتاحا

  معاملة: ضمنألصل أو التزام  األولياإلثبات 

   أعمال؛تُعد تجميع  (أ)     ال

  معاملةفي وقت ال ،ال على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) تؤثر ال  (ب) 

 المرتبطة لفروق المؤقتة الجائزة الحسملوذلك  ،44يجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة وفقا للفقرة  فإنه ذلك، من الرغم وعلى
  والحصص في الترتيبات المشتركة.  ،والفروع والمنشآت الزميلة ،باالستثمارات في المنشآت التابعة

ارد خارجة من المنشأة مو تدفقتتم تسويته في فترات مستقبلية من خالل  وفن المبلغ الدفتري سأإثبات التزام  عند متأصالً يُعد          25
تحديد الربح  عندسم الح ةجائز كلھا أو مبالغھاجزًء من  يكون قد ،موارد من المنشأةال تتدفق مامنافع اقتصادية. وعند على تنطوي

ن المبلغ الدفتري فرق مؤقت بي يوجد ،الخاضع للضريبة لفترة الحقة للفترة التي يتم فيھا إثبات االلتزام. في مثل ھذه الحاالت
لممكن ايكون من  وفي سينشأ أصل ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخل الت عليه،لاللتزام وأساسه الضريبي. وبناًء 
إذا كان  وبالمثل،ة. الجزء من االلتزام عند تحديد الربح الخاضع للضريب ذلك بحسم يسمح مااستردادھا في الفترات المستقبلية عند

 وفل التي سأصل ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخ عنه أفإن الفرق ينش ،قل من أساسه الضريبيأالمبلغ الدفتري ألصل 
  ن الممكن استردادھا في الفترات المستقبلية.يكون م

  مثال

لن تكون تكاليف ضمان  ،. ألغراض الضريبةالسدادمقابل تكاليف ضمان المنتج مستحقة  100 قدرهمنشأة التزاما التثبت 
  .%25المنتج جائزة الحسم حتى تدفع المنشأة المطالبات. معدل الضريبة ھو 

يكون جائز الحسم  وفمطروحا منه المبلغ الذي س ،100(مبلغ دفتري  صفراً  يساويالضريبي لاللتزام  األساس
فإن  ،مبلغه الدفتري مقابلتسوية االلتزام  عندألغراض الضريبة فيما يتعلق بذلك االلتزام في الفترات المستقبلية). و

المستقبلية  تھاضريبوتبعا لذلك تخفض دفعات  ،100المنشأة سوف تخفض ربحھا المستقبلي الخاضع للضريبة بمبلغ 
  .%)25بمعدل  100( 25بمبلغ 

تثبت  ،. لذلك100 قدرهھو فرق مؤقت جائز الحسم  صفراً واألساس الضريبي البالغ  100الفرق بين مبلغ دفتري قدره 
تكسب المنشأة ربحا كافيا  أنمن المحتمل  يكون أن شريطة ،%)25بمعدل  100( 25 قدرهالمنشأة أصل ضريبة مؤجلة 

  خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية لتستفيد من تخفيض في دفعات الضريبة. 
 

 عنھا أصول ضريبة مؤجلة:       ينتجلفروق المؤقتة الجائزة الحسم التي ل أمثلهفيما يلي           26

 عند حسمھاولكن يتم  ،تم أداء خدمة من قبل الموظف كلماتحديد الربح المحاسبي  عندالتقاعد  منفعة(أ)    يمكن حسم تكاليف 
صندوق من قبل المنشأة أو عندما تدفع المنشأة منافع  إلىاالشتراكات  دفع يتمما عندما إتحديد الربح الخاضع للضريبة 

 يساويوعادة ما يكون األساس الضريبي لاللتزام  الضريبي،التقاعد. يوجد فرق مؤقت بين المبلغ الدفتري لاللتزام وأساسه 
 إلى تتدفق سوفألن منافع اقتصادية  نظراً مثل ھذا الفرق المؤقت الجائز الحسم أصل ضريبة مؤجلة  عن ينتج. صفراً 

        يتم دفع االشتراكات أو منافع التقاعد. ماالخاضعة للضريبة عند األرباحالمنشأة في شكل حسم من 

تحديد  عندفيھا ولكن  تكبدھاديد الربح المحاسبي يتم إثبات تكاليف البحث على أنھا مصروف في الفترة التي يتم تح عند(ب)   
ً  يكونالربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) قد ال  حتى فترة الحقة. ويعد  حسم أنھا على بھا مسموحا

نه حسم في الفترات أعلى  الضريبيةسلطة التسمح به  سوفالذي  وھو المبلغ البحث،الفرق بين األساس الضريبي لتكاليف 
  على أنه فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة. صفراً المستقبلية، والمبلغ الدفتري البالغ 

بقيمھا  أعمالتجميع  ضمن تحملھا تم التيوااللتزامات  للتحديد القابلة(ج)  مع استثناءات محدودة، تثبت المنشأة األصول المقتناة 
به  المتعلقةالتكاليف  حسمإثبات التزام تم تحمله في تاريخ االستحواذ ولكن لم يتم  يتم ماالعادلة في تاريخ االستحواذ. وعند

ينتج عنه أصل ضريبة  والذيفإنه ينشأ فرق مؤقت جائز الحسم  الحقة،الخاضعة للضريبة حتى فترة  األرباحتحديد  عند
قل من أساسه الضريبي. أ للتحديد القابلعندما تكون القيمة العادلة لألصل المقتنى  -أيضا -ل ضريبة مؤجلة مؤجلة. ينشأ أص
  ).66يؤثر أصل الضريبة المؤجلة الناتج على الشھرة (أنظر الفقرة  ،وفي كلتا الحالتين

جيل يتم(د)    قد  ول معينة بالقيمة العادلة تس ريبة (  ُمعادلتعديل  إجراءدون ب ،تقويمھا إعادةتم ت قدأو أنه  ،أص ألغراض الض
تجاوز األساس الضريبي لألصل مبلغه الدفتري.                            إذا). ينشأ فرق مؤقت جائز الحسم 20أنظر الفقرة 
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المنافع  ،قبلية. ولكنالخاضعة للضريبة للفترات المست األرباحتحديد  عند حسمياتينتج عن عكس الفروق المؤقتة الجائزة الحسم          27
كافية خاضعة للضريبة  احاً أربذا كسبت إ -فقط -المنشأة  إلى تتدفق سوفاالقتصادية في شكل تخفيضات في دفعات الضريبة 

ً  أنن المحتمل معندما يكون  -فقط -تثبت المنشأة أصول ضريبة مؤجلة  لذلك،وبين التخفيضات.  بينھا مقاصة إجراءيمكن   أرباحا
  بحيث يمكن استخدام الفروق المؤقتة الجائزة الحسم مقابلھا.  متاحة تكون سوفخاضعة للضريبة 

ً ربح أنمن المحتمل        28  تكون مايمكن استخدام الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله عند بحيثيكون متاحاً  سوفللضريبة  اً خاضع ا
ً فروق ھناك   يتوقع عكسھا: ھا،والمنشأة الخاضعة للضريبة نفس ھانفس يبيةسلطة الضربالتتعلق  ،مؤقتة كافية خاضعة للضريبة ا

  لفرق المؤقت الجائز الحسم، أولعكس المتوقع ال(أ)     في نفس فترة 

ئة  - األمام إلى أو الخلف إلى– ترحيل(ب)   في الفترات التي يمكن فيھا  ريبة ناش ارة ألغراض الض ل  عنخس ريبة الأص ض
  مؤجلة.ال

  الجائزة الحسم.  المؤقتةيتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة في الفترة التي تنشأ فيھا الفروق  ،في مثل ھاتين الحالتين

 ھا،المنشأة الخاضعة للضريبة نفسبو ھانفس الضريبيةسلطة بال تتعلقكافية  غيرعندما يكون ھناك فروق مؤقتة خاضعة للضريبة         29
  :يكون ما بقدريتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة  هنإف

المنشأة الخاضعة بو ھانفس الضريبيةسلطة باللمنشأة ربح كاف خاضع للضريبة يتعلق ا دىسوف يكون ل هنأ(أ)     من المحتمل 
م (أو في الفترات التي يمكن فيھا  ھاللضريبة نفس  أو الخلف إلى– ترحيلفي نفس فترة عكس الفرق المؤقت الجائز الحس

ئة  - األمام إلى ريبة ناش ارة ألغراض الض ل  عنخس ريبة الأص  ديھايكون ل وفس كان إذاما  تقويم عندمؤجلة). والض
تقبلية ئة إف ،ربح كاف خاضع للضريبة في الفترات المس أة تتجاھل المبالغ الخاضعة للضريبة الناش الفروق  عنن المنش

م  تقبلية يُتوقع التيالمؤقتة الجائزة الحس وؤھا في الفترات المس ئ  نظراً  ،نش ريبة المؤجلة الناش ل الض ھذه  عنألن أص
ً خاضع اً مستقبلي اً ربح ذاته حد في يتطلب سوفلجائزة الحسم الفروق المؤقتة ا   ، أو استخدامه يتمللضريبة لكي  ا

  ضريبي التي سوف تنتج ربحا خاضعا للضريبة في الفترات المناسبة.   التخطيط لل(ب)   متاح للمنشأة فرص 

ريبالفرص          30 رفاتھي  يتخطيط الض أة إل تص ريبة في الدخل الأو زيادة  نتاجتتخذھا المنش ع للض اءمعينة قبل  فترةخاض  انقض
 زيادة أو إنتاج يتم قد ،في بعض األقاليم ،عفاء ضريبي. فعلى سبيل المثالإللخسارة ألغراض الضريبة أو  - األمام إلى– ترحيل

  :خالل منالربح الخاضع للضريبة 

  مستحق التحصيل.المحصل أو الساس أما على إاختيار اخضاع دخل الفائدة للضريبة   (أ)   

  معينة من الربح الخاضع للضريبة.   ياتحسمبتأجيل المطالبة  (ب)   

أصول قد زادت قيمتھا ولكن لم يتم تعديل األساس الضريبي لھا ليعكس مثل ھذه الزيادة في  ،استئجار إعادةبيع, وربما   (ج)  
  قيمتھا.

سند حكومي) لشراء استثمار آخر يولد دخال خاضعا  ،في بعض األقاليم ،بيع أصل يولد دخال غير خاضع للضريبة (مثالً  (د)   
  للضريبة.

ل حيثما  األمام إلى– ترحيل من االستفادةن إف ،فرص التخطيط الضريبي ربحا خاضعا للضريبة من فترة الحقة إلى فترة أبكر تُعجِّ
خرى غير أبلي خاضع للضريبة من مصادر عتمد على وجود ربح مستقت تظلعفاء ضريبي إللخسارة ألغراض الضريبة أو  -

                   الفروق المؤقتة الناشئة مستقبال.                                                                                              

  .36و 35في الفقرتين  ةالمقدم اترشادان اإلتأخذ المنشأة في الحسب ،عندما يكون للمنشأة تاريخ من الخسائر الحديثة         31

   ]حذفت[         32

  الشھرة
  

ئ32 ھرة الناش دفتري للش غ ال ان المبل من ةأ         إذا ك ع  ض ال أتجمي ريبيأعم ھا الض ن أساس ل م أ هنإف ،ق ن ينش ل  ع رق أص الف
ئ  ة الناش ريبة المؤجل ل الض ات أص ب إثب ة. يج ريبة مؤجل نض ى  ع ھرة عل ي للش ات األول بة أاإلثب ن المحاس زء م ه ج ن

ع  ن تجمي ال أع درعم ل  بق ن المحتم ون م ا يك ً ربح أنم ع ا ً خاض ريبة  ا وفللض ون س ً  يك ا ث متاح تخدام  بحي ن اس يمك
  الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله. 
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  اإلثبات األولي ألصل أو التزام 
  

ير خاضعة غألصل ھي عندما يتم حسم منحة حكومية  األوليثبات اإل عنأصل ضريبة مؤجلة  فيھاإحدى الحاالت التي ينشأ         33
لالستھالك  لقابلامبلغ الال يتم حسمھا من  ،ألغراض الضريبة ،صل للوصول إلى المبلغ الدفتري لألصل ولكناألللضريبة متعلقة ب

ؤقت معن ھذا فرق  ينشأقل من أساسه الضريبي وأ ويكون المبلغ الدفتري لألصل ؛خرى أساسه الضريبي)أألصل (بعبارة ل
الفرق بين الدخل المؤجل وأساسه الضريبي  يُعدلمنح الحكومية دخل مؤجل وفي ھذه الحالة اعن -يضا أ- ينشأجائز الحسم. قد 

الضريبة المؤجلة  المنشأة أصل تثبت ال ،فرقا مؤقتا جائز الحسم. ومھما كانت طريقة العرض التي تطبقھا المنشأة صفراً البالغ 
  .22في الفقرة  الواردللسبب  ،الناتج

       المستغلةغير  ةالضريبي اتواإلعفاء المستغلةالخسائر ألغراض الضريبة غير 

عفاءات ضريبية غير إلو مستغلةلخسائر ألغراض الضريبة غير  - األمام إلى–ترحيل  بسببيجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة           34
تغلة تقبلي اً ربح أنيكون من المحتمل  ما بقدر مس ً مس ع ا ً خاض ريبة  ا وفللض ً  يكون س ائر  بحيث متاحا تخدام الخس يمكن اس

  مقابله. المستغلةواإلعفاءات الضريبية غير  المستغلةألغراض الضريبة غير 

ئة          35 عفاءات ضريبية إلالضريبة و خسائر ألغراضل - األمام إلى–ترحيل  عنتُعد ضوابط إثبات أصول الضريبة المؤجلة الناش
وجود  يُعد ،الفروق المؤقتة الجائزة الحسم. ولكن عنإلثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة  ھاغير مستغلة ھي الضوابط نفس

ً قوي دليالً  مستغلةخسائر ألغراض الضريبة غير  عندما يكون للمنشأة  ،على أنه قد ال يُتاح ربح مستقبلي خاضع للضريبة. لذلك ا
ائر الحديثةت ئ فإن ،اريخ من الخس ريبة مؤجلة ناش ل ض أة تثبت أص ً المنش ريبة غير  عن ا ائر ألغراض الض تغلةالخس أو  المس

آخر  ما يكون للمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة كافية أو يكون ھناك دليالً  بقدر –فقط  - المستغلةاإلعفاءات الضريبية غير 
ً مقنع ً كاف اً ن ربحأعلى  ا ً خاضع يا ً يكون  وفللضريبة س ا ائر ألغراض الضريبة غير  بحيث متاحا تخدام الخس أة اس يمكن للمنش

تغلة مقابله. وفي مثل ھذه الحاالت تغلة أو اإلعفاءات الضريبية غير المس تتطلب اإلفصاح عن مبلغ أصل  82فإن الفقرة  ،المس
  إلثباته.    الداعمالضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل 

ً خاضع اً ربح أنعند تقويم احتمال         36  ً  يكون سوفللضريبة  ا يمكن استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة  بحيث متاحا
  :التاليةتأخذ المنشأة في الحسبان الضوابط  ،مقابله المستغلة غيرأو اإلعفاءات الضريبية 

المنشأة الخاضعة للضريبة بو نفسھا الضريبيةسلطة بال تتعلقريبة كافية لمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضا دىما إذا كان ل  (أ)   
يمكن استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو  بحيثينتج عنھا مبالغ خاضعة للضريبة  وفس والتي ،نفسھا

  تنقضي؛ أنمقابلھا قبل  المستغلة غيراإلعفاءات الضريبية  

الخسائر ألغراض الضريبة  تنقضي أنلمنشأة أرباح خاضعة للضريبة قبل ا دىيكون ل سوف هنأ(ب)   ما إذا كان من المحتمل 
  ؛أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة المستغلةغير 

  تتكرر؛ أنمن غير المحتمل  التيو تمييزھاسباب يمكن أن مما إذا كانت الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة تنتج   (ج)  

ريبالفرص  تما إذا كان  (د)    أة (أنظر الفقرة  متاحة يتخطيط الض ريبة في  وفس والتي) 30للمنش عا  للض تنتج ربحا خاض
  .المستغلة غيرالفترة التي يمكن فيھا االستفادة من الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو اإلعفاءات الضريبية 

ً ربح أنيكون من غير المحتمل  ما بقدر ،أصل الضريبة المؤجلة ال يتم إثبات ً خاضع ا ً للضريبة سوف يكون متاح ا يمكن  بحيث ا
  استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله.  

  تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة إعادة
  

تعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة. وتثبت المنشأة أصل ضريبة مؤجلة لم يتم إثباته  ،في نھاية كل فترة تقرير         37
– ً ً مستقبلي اً ن ربحأصبح من المحتمل أيكون قد  ما بقدر – سابقا ً خاضع ا يسمح باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.  سوفللضريبة  ا

ن المنشأة سوف تكون قادرة على توليد ربح كاف خاضع أن تحسنا في ظروف التجارة قد يزيد احتمال إف ،فعلى سبيل المثال
. ومثال آخر ھو عندما 34أو  24في الفقرة  الواردةأصل الضريبة المؤجلة ضوابط اإلثبات  يستوفي بحيثللضريبة في المستقبل 

  ).68و 67(أنظر الفقرتين  لهعمال أو الحقا أتعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ تجميع 
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  ركةوالفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات المشت ،االستثمارات في المنشآت التابعة
  

آت الزميلة أو الحصص تنشأ الفروق المؤقتة عندما يصبح المبلغ الدفتري لالستثمارات في المنشآت التابعة أو الفروع أو المنش         38
أو المنشأة  ،فرعأو ال ،من صافي أصول المنشأة التابعة ةأو المستثمر األمالمنشأة  نصيب وبالتحديد،في الترتيبات المشتركة (

البا ما يكون التكلفة) غبما في ذلك المبلغ الدفتري للشھرة) مختلفا عن األساس الضريبي (الذي  ،الزميلة أو المنشأة المستثمر فيھا
  على سبيل المثال: ،تنشأ مثل ھذه الفروق في عدد من الظروف المختلفة قدلالستثمار أو الحصة. و

  توزيعھا.بمشتركة لاترتيبات الزميلة والمنشآت الفروع والتابعة والمنشآت الوجود أرباح لم تقم   (أ)   

  ن مختلفين.ومنشأتھا التابعة في بلدي األمالمنشأة  تأسيس يتمجنبية عندما سعار صرف العمالت األأالتغيرات في   (ب)  

  تخفيض في المبلغ الدفتري الستثمار في منشأة زميلة إلى المبلغ الممكن استرداده.  (ج)  

في القوائم المالية  ردالواباالستثمار  المرتبطالفرق المؤقت مختلفا عن الفرق المؤقت  يكون أن يمكن ،في القوائم المالية الموحدة
  المبلغ المعاد تقويمه. باالستثمار في قوائمھا المالية المنفصلة بالتكلفة أو  تسجلالمنشأة األم  كانت إذاالمنفصلة للمنشأة األم 

باالستثمارات في المنشآت  المرتبطةيجب على المنشأة إثبات التزام ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة         39
كال الشرطين  من ئهاستيفايتم  ما قدر باستثناء ،والحصص في الترتيبات المشتركة ،والفروع والمنشآت الزميلة ،التابعة
  : التاليين

شأة األمكون اتن أ (أ)     شأةأو  ،لمن  قادر ةمشترك عملية في المشاركفي مشروع مشترك أو  المشاركأو  ،المستثمرة المن
   ؛توقيت عكس الفرق المؤقت في التحكم على

  في المستقبل المنظور. هعكس يتم لنالفرق المؤقت  أن(ب)   أن يكون من المحتمل 

توقيت عكس الفروق المؤقتة  في التحكمفھي قادرة على  ،سياسة توزيع األرباح لمنشأتھا التابعة في تتحكمنظراً ألن المنشأة األم           40
ن أي فروق ع - أيضا–األرباح غير الموزعة ولكن  عنبذلك االستثمار (بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط  المرتبطة

رائب الدخل التي ف ،عالوة على ذلكوجنبية). أ تترجمة  عمال تحقة سغالبا ما يكون من غير العملي تحديد مبلغ ض تكون مس
داد أة األم قد قررت  ،عندما يتم عكس الفرق المؤقت. لذلك الس تقبل أعندما تكون المنش ن تلك األرباح لن يتم توزيعھا في المس

  على االستثمارات في الفروع. ال تثبت المنشأة األم التزام ضريبة مؤجلة. وتنطبق نفس االعتبارات  المنظور،

بة الدولي           41 أة بعملتھا الوظيفية (أنظر معيار المحاس ول وااللتزامات غير النقدية للمنش آثار التغيرات في " 21يتم قياس األص
رف العمالت األجنبية"أ عار ص ريبة (وعليإ). س ارتھا ألغراض الض ريبة أو خس ع للض أة الخاض ه ذا تم تحديد ربح المنش

التغيرات في سعر الصرف فروق مؤقتة ينتج  عن تنشأ هنإف ،األساس الضريبي ألصولھا والتزاماتھا غير النقدية) بعملة مختلفة
ارة24لفقرة ا بمراعاةعنھا التزام أو(  ) أصل ضريبة مؤجلة يتم إثباته. يتم تحميل الضريبة المؤجلة الناتجة على الربح أو الخس

  ).  58فقرة (أنظر ال يهلإضافتھا إأو 

توزيع ل سياستھاتحديد  من يمكنھافي وضع  تكون ال -عادة -ال تسيطر المنشأة المستثمرة في منشأة زميلة على تلك المنشأة و         42
تثبت المنشأة المستثمرة التزام  ،في غياب اتفاقية تتطلب عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظورو ،األرباح. لذلك

ً ضريبة مؤجلة ناشئ قد ال تكون  ،في المنشأة الزميلة. وفي بعض الحاالت باستثمارھا مرتبطةخاضعة للضريبة  مؤقتةفروق  عن ا
 ،ميلةاستردت تكلفة استثمارھا في المنشأة الز إذا السدادالمنشأة المستثمرة قادرة على تحديد مبلغ الضريبة الذي سيكون مستحق 

قياس التزام الضريبة  يتمفإن  ،. وفي مثل ھذه الحاالتله متجاوزاً ما أو  لمبلغدنى األحد للنه سيكون مساويا أولكنھا تستطيع تحديد 
  المؤجلة بھذا المبلغ.

مور مثل ھذه األ نبشأتوزيع األرباح ويحدد ما إذا كانت القرارات  مععادة، يتعامل الترتيب بين األطراف في ترتيب مشترك         43
 عملية في المشاركفي مشروع مشترك أو  المشاركطراف. وعندما يستطيع األ منتتطلب موافقة جميع األطراف أو مجموعة 

من األرباح في  نصيبهمن أرباح الترتيب المشترك ويكون من المحتمل عدم توزيع  نصيبهتوقيت توزيع  في التحكم مشتركة
  يتم إثبات التزام ضريبة مؤجلة.   ال فإنه ،المستقبل المنظور

 ،ن استثمارات في منشآت تابعةعالناشئة  الحسميجب على المنشأة إثبات أصل ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة        44
  يكون من المحتمل أن: ما -بقدروفقط - بقدر ،وحصص في ترتيبات مشتركة ،ومنشآت زميلة ،وفروع

  في المستقبل المنظور. هيتم عكس وفالمؤقت س(أ)     الفرق 

ً (ب)    ربح   يمكن استخدام الفرق المؤقت مقابله. بحيث اً خاضع للضريبة سوف يكون متاح ا

باستثماراتھا في المنشآت  المرتبطةلفروق المؤقتة الجائزة الحسم لأصل ضريبة مؤجلة  إثبات سيتمإذا كان  ما بشأنعند اتخاذ قرار         45
في الفقرات  الواردة اترشادتأخذ المنشأة في الحسبان اإل ،وحصصھا في الترتيبات المشتركة ،والفروع والمنشآت الزميلة ،التابعة

  .31إلى  28
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  القياس
  

سلطات الإلى (استرداده من)  سدادهالحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع  اتيجب قياس التزامات (أصول) الضريبية الحالية للفتر          46
  نھاية فترة التقرير.ب َسنَّھا تم - تقريباً –ھا أو َسنَّ تم  قدباستخدام معدالت الضريبة (وقوانين الضريبة) التي  ،ةيالضريب

 تتمتحقق األصل أو ي مالمتوقع تطبيقھا على الفترة عندة المؤجلة بمعدالت الضريبة اــب قياس أصول والتزامات الضريبــيج         47
ً –أو َسنَّھامعدالت الضريبة (وقوانين الضريبة) التي قد تم  إلى باالستناد ،تسوية االلتزام   نھاية فترة التقرير.ب َسنَّھا تم - تقريبا

. َسنَّھاتم  قدباستخدام معدالت الضريبة (وقوانين الضريبة) التي  -عادة -يتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة           48
 فعلي، بشكل َسنَّھالثر الجوھري األمعدالت الضريبة (وقوانين الضريبة)  عنإلعالن الحكومة  يكون ،في بعض األقاليم ،ولكن
ھر. في ھذه الحاالتأعنھا بفترة تبلغ عدة  عالنَ قد يتبع اإل والذي تخدام معدل  ،ش ريبة باس ول والتزامات الض يتم قياس أص

  الضريبة) المعلن. قوانينالضريبة (و

يبة يتم قياس أصول والتزامات الضر ،عندما تنطبق معدالت ضريبة مختلفة على مستويات مختلفة من الدخل الخاضع للضريبة         49
على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) للفترات  تنطبقن أالمؤجلة باستخدام متوسط المعدالت التي يُتوقع 

  عكس فيھا الفروق المؤقتة.ن تُ أ يُتوقعالتي 

 ]حذفت[         50

الطريقة التي  عن ستنتجالضريبة التي  علىعكس قياس التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة اآلثار ين أيجب          51
  استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري ألصولھا والتزاماتھا. ،في نھاية فترة التقرير ،تتوقع المنشأة ان يتم بھا

  :منأو كال  من أي علىترد (تسوي) بھا المنشأة المبلغ الدفتري ألصل (التزام) قد تؤثر الطريقة التي تس ،أ        في بعض األقاليم51

  أ)     معدل الضريبة المطبق عندما تسترد (تسوي) المنشأة المبلغ الدفتري لألصل (االلتزام).(

  ب)   األساس الضريبي لألصل (االلتزام).(

تقيس المنشأة التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة باستخدام معدل الضريبة واألساس  ،في مثل ھذه الحاالت
  لتسوية.  لالسترداد أو لطريقة المتوقعة الالضريبي المتفقين مع 

  
 

  مثال أ 

تم  إذا% 20يتم تطبيق معدل ضريبة س. 60وأساس ضريبي  100بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات له مبلغ دفتري 
  % على الدخل اآلخر.30بيع البند ويتم تطبيق معدل ضريبة 

 ،%) إذا كانت تتوقع بيع البند دون مزيد من االستخدام20بمعدل  40( 8 قدرهتثبت المنشأة التزام ضريبة مؤجلة 
على البند واسترداد مبلغه الدفتري من  ءاإلبقا%) إذا كانت تتوقع 30بمعدل  40( 12 قدرهالتزام ضريبة مؤجلة  وتثبت

  خالل االستخدام.  
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  مثال ب

جراء تعديل إتم . لم ي150تقويمه إلى  إعادةتمت  80ومبلغه الدفتري  100بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات تكلفته 
 ،ر من التكلفةتم بيع البند بأكث إذا%. 30ومعدل الضريبة  30االستھالك ألغراض الضريبة  مجمعألغراض الضريبة.  ُمعادل

لبيع افي الدخل الخاضع للضريبة ولكن متحصالت  إدراجهتم ي سوف 30االستھالك ألغراض الضريبة البالغ  مجمعن إف
  ال تكون خاضعة للضريبة.  سوفالزائدة عن التكلفة 

داد المبلغ . إذا كانت المنشأة تتوقع استر80 قدرهوھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة  70األساس الضريبي للبند  يبلغ
 -فقط  -عتھا, ولكن سيكون باستطا150 قدرهفيجب عليھا توليد دخل خاضع للضريبة  ،الدفتري من خالل استخدام البند

إذا كانت و%). 30بمعدل  80( 24 قدرهھناك التزام ضريبة مؤجلة  ،ساسعلى ھذا األ بناءً و. 70 قدرهاستھالك  حسم
التزام الضريبة  بيتم حساف ،150 قدرھاالمنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل بيع البند فورا مقابل متحصالت 

  :يلي كماالمؤجلة 

التزام 
الضريبة 
 المؤجلة

معدل 
  الضريبة

الفرق المؤقت 
الخاضع 
  للضريبة

 

  لضريبةا ألغراضاالستھالك  مجمع  30  30%  9
  المتحصالت الزائدة عن التكلفة  50  صفر  -
  اإلجمالي 80  9

الدخل  منضإعادة التقويم  عنضافية التي تنشأ أ يتم إثبات الضريبة المؤجلة اإل61يضاح: وفقا للفقرة إ(
   )                                                                            الشامل اآلخر

   
  مثال ج 

االستھالك ألغراض  مجمع إدراج يتم ،تم بيع البند بأكثر من تكلفته إذانه أباستثناء  ،وردت في المثال ب كماھي  الُمْعطَيَات
متحصالت البيع للضريبة بمعدل  تخضع سوف%) و30للضريبة بمعدل  الخاضعالدخل الخاضع للضريبة ( ضمنالضريبة 

  .110 قدرھاالتضخم بتكلفة معدلة  حسمبعد  ،40%

 قدرهفيجب عليھا توليد دخل خاضع للضريبة  ،المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل استخدام البندإذا كانت 
 ،70األساس الضريبي  يكون ،ساسعلى ھذا األ بناءً و. 70 قدرهاستھالك  حسم -فقط -ولكن سيكون باستطاعتھا  ،150

في  ورد%), كما 30بمعدل  80( 24 قدرهوھناك التزام ضريبة مؤجلة  80 قدرهوھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة 
  مثال ب.   

 ةسيكون باستطاع ،150 قدرھاإذا كانت المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل بيع البند فورا مقابل متحصالت 
%. 40للضريبة بمعدل  40 اوقدرھصافي المتحصالت  وتخضع. 110 قدرھاالتكلفة المربوطة بمؤشر  حسمالمنشأة 

للضريبة  ويخضعالدخل الخاضع للضريبة  ضمن 30االستھالك ألغراض الضريبة وقدره  مجمع إدراج يتم ،ضافة لذلكإ
وھناك فرق مؤقت خاضع  ،)30مطروحا منه  110( 80األساس الضريبي  يكون ،ساسعلى ھذا األ بناءً و%. 30بمعدل 

لم يكن األساس  إذا%). 30بمعدل  30% زائداً 40بمعدل  40( 25 قدرهة مؤجلة وھناك التزام ضريب ،70 قدرهللضريبة 
في الفقرة  الواردساس المبدأ األ الحسبانفقد يكون من المفيد األخذ في  ،في ھذا المثال -بشكل فوري  -الضريبي واضحا

10.  

الدخل الشامل  ضمنإعادة التقويم  عنالتزام الضريبة المؤجلة اإلضافي الذي ينشأ  تأ يتم إثبا61يضاح: وفقا للفقرة إ(
  اآلخر)

 

باستخدام نموذج إعادة التقويم  قياسه يتملالستھالك  قابلأصل غير  عنإذا نشأ التزام ضريبة مؤجلة أو أصل ضريبة مؤجلة   ب    51
 علىن يعكس اآلثار أالضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب  فإن قياس التزام ،16في معيار المحاسبة الدولي  الوارد

ساس قياس المبلغ الدفتري أبغض النظر عن  ،لالستھالك من خالل البيع القابلالضريبة السترداد المبلغ الدفتري لألصل غير 
من بيع أصل يختلف  المشتقطبق على المبلغ الخاضع للضريبة نالضريبة معدل ضريبة ي نظام حددإذا  ،عليه بناءً ولذلك األصل. 

قياس التزام أو  عند األولالمعدل  فيطبق ،من استخدام أصل المشتقطبق على المبلغ الخاضع للضريبة نالم ةعن معدل الضريب
 لالستھالك.     قابلبأصل غير  المتعلقأصل الضريبة المؤجلة 
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عيار المحاسبة الدولي في م الواردعقار استثماري يقاس باستخدام نموذج القيمة العادلة  عنج       إذا نشأ التزام أو أصل ضريبة مؤجلة 51
مالم يتم  ،عليه ءً بناويتم استرداده من خالل البيع.  وففھناك افتراض يمكن دحضه بأن المبلغ الدفتري للعقار االستثماري س ،40

سترداد الالضريبة  علىثار ن يعكس اآلأن قياس التزام الضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب إف ،اضدحض االفتر
 قابالً دحض ھذا االفتراض إذا كان العقار االستثماري  يتمن خالل البيع. وم -كامل  بشكل–المبلغ الدفتري للعقار االستثماري 

ار االستثماري في العق الكامنةيقارب جميع المنافع االقتصادية  مااستھالك  ھوعمال ھدفه أبه ضمن نموذج  يحتفظلالستھالك و
  أ. 51و 51يجب اتباع متطلبات الفقرتين  ،تم دحض االفتراض وإذاوليس من خالل البيع.  ،مع الوقت

 

  ج51مثال يوضح الفقرة 

في معيار المحاسبة الدولي  الوارد. يتم قياسه باستخدام نموذج القيمة العادلة 150وقيمته العادلة  100عقار استثماري تكلفته 
. العمر االنتاجي 90عادلة ال تهوقيم 60 تكلفتهومبنى  60عادلة ال تھاوقيم 40 تكلفتھا أرض. يتكون العقار االستثماري من 40

  لألرض غير محدود.

 على. التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة للعقار االستثماري ال تؤثر 30االستھالك للمبنى ألغراض الضريبة  مجمع
 ألغراضاالستھالك  مجمع عكس إدراج سيتم ،ذا تم بيع العقار االستثماري بأكثر من التكلفةإالربح الخاضع للضريبة. 

متحصالت ول%. 30للضريبة بمعدل الضريبة العادي البالغ  ويخضع الربح الخاضع للضريبة ضمن  30البالغ و الضريبة
% لألصول المحتفظ بھا ألقل من سنتين 25 بمعدلالضريبة معدالت ضريبة  نظاميحدد  ،المبيعات الزائدة عن التكلفة

  كثر.أ% لألصول المحتفظ بھا لسنتين أو 20 معدلو

فھناك  ،40في معيار المحاسبة الدولي  الواردالعقار االستثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة  قياس يتم هألن نظراً 
ذا إمن خالل البيع.  -كامل  بشكل– االستثماريتسترد المبلغ الدفتري للعقار  وفافتراض يمكن دحضه بأن المنشأة س

 -كامل  بشكل–يبية السترداد المبلغ الدفتري فإن الضريبة المؤجلة تعكس اآلثار الضر ،لم يتم دحض ذلك االفتراض
  يجار من العقار قبل البيع.إكسب دخل ت أنحتى إذا كانت المنشأة تتوقع  ،من خالل البيع

 يكون). 40-60( 20 قدرهھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة  يكونو 40تم بيعھا  إذااألساس الضريبي لألرض  يكون
). 30 -90( 60 قدرهھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة  يكون) و30-60( 30ذا تم بيعه إاألساس الضريبي للمبنى 

  ).60+20( 80الفرق المؤقت الخاضع للضريبة المتعلق بالعقار االستثماري  إجمالي يكون ،نتيجة لذلك

 ،عليهوالعقار االستثماري.  يتحققفإن معدل الضريبة ھو المعدل المتوقع تطبيقه على الفترة عندما  ،47وفقا للفقرة 
: إذا كانت المنشأة تتوقع بيع العقار بعد االحتفاظ به ألكثر من سنتين يلي، كمايتم حساب التزام الضريبة المؤجلة الناتج 

التزام  
الضريبة 
 المؤجلة

معدل 
 الضريبة

الفرق 
المؤقت 

الخاضع 
 للضريبة

 

 الضريبة ألغراضاالستھالك  مجمع 30 30% 9
 التكلفةالمتحصالت الزائدة عن  50  20% 10
  اإلجمالي 80  19

  يُتبع...                                                                                                                  
عاله لتطبيق معدل ضريبة أالحساب  ليتم تعدي ،إذا كانت المنشأة تتوقع بيع العقار بعد االحتفاظ به ألقل من سنتين

  على المتحصالت الزائدة عن التكلفة. ،%20% بدال من 25

يقارب جميع المنافع  ما–عمال ھدفه ھو استھالك أتحتفظ بالمبنى ضمن نموذج  ،بدال من ذلك ،وإذا كانت المنشأة
  لمبنى.ليتم دحض ھذا االفتراض  هفإن ،بدال من خالل البيع ،في المبني مع الوقت الكامنةاالقتصادية 

 ويترتبألرض.  لفإن افتراض االسترداد من خالل البيع ال يتم دحضه  ،لالستھالك. لذلك قابلةغير  ولكن األرض 
ن التزام الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية السترداد المبلغ الدفتري للمبنى من خالل االستخدام أ ،ذلك على
 المبلغ الدفتري لألرض من خالل البيع.و

-30( 60 قدره) وھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة 60-30(30تم استخدامه  إذانى األساس الضريبي للمب يكون
  %).30بمعدل  60( 18 قدرهينتج عنه التزام ضريبة مؤجلة  ،)90

ينتج عنه  ،)40-60( 20 قدرهوھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة  40تم بيعھا  إذااألساس الضريبي لألرض  يكون
  %).20ل بمعد 20( 4 قدرهالتزام ضريبة مؤجلة 

فإن التزام الضريبة المؤجلة المتعلق بالعقار  ،لمبنىلذا تم دحض افتراض االسترداد من خالل البيع إ ،نتيجة لذلك
     ).4+  18( 22 يكوناالستثماري 
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 عنلتزام ضريبة مؤجلة أو أصل ضريبة مؤجلة اعندما ينشأ  -أيضا -ج 51في الفقرة  الواردد       ينطبق االفتراض الممكن دحضه 51
لعقار االستثماري اتستخدم نموذج القيمة العادلة عندما تقيس ذلك  وفعمال إذا كانت المنشأة سأتجميع  ضمنقياس عقار استثماري 

 الحقا.

(الفروق المؤقتة الجائزة الحسم) والفقرات  33–24في الفقرات  الواردةتطبيق المبادئ بد المتطلبات 51–ب51ال تغير الفقرات       ـھ51
عفاءات الضريبية غير المستغلة) من ھذا المعيار عند إثبات وقياس (الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة واإل 36–34

  أصول الضريبة المؤجلة.

  ]أ51ترقيمھا  اُعيدو تنقل[         52

 المبقاةجزء من صافي الربح أو األرباح  سدادذا تم إعلى أو اقل أالسداد بمعدل  مستحقةضرائب الدخل  تكون ،في بعض األقاليم   أ     52
ضرائب الدخل من الممكن استردادھا  تكونقد  ،أسھم المنشأة. وفي بعض األقاليم األخرى لحملةعلى أنھا توزيعات أرباح  كلھا أو

المنشأة.  أسھم لحملةعلى أنھا توزيعات أرباح  كلھاأو  المبقاةجزء من صافي الربح أو األرباح  سدادم ذا تإ السدادأو مستحقة 
  طبق على األرباح غير الموزعة.نيتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة بمعدل الضريبة الم الحاالت،وفي ھذه 

توزيعات  بسداديتم إثبات آثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل عندما يتم إثبات التزام  ،أ52في الفقرة  الموضحة الحاالتب       في 52
 ارتباطھا من أكثرحداث سابقة أبمعامالت أو  -بشكل مباشر -ضريبة الدخل  علىآثار توزيعات األرباح  ترتبطاألرباح. 

ھو  كماالربح أو الخسارة للفترة  ضمنضريبة الدخل  علىيتم إثبات آثار توزيعات األرباح  ،. لذلكالمالكتوزيعات على بال
 الموضحة الحاالتضريبة الدخل التي تنشأ عن  على األرباح توزيعاتآثار  من القدر ذلك باستثناء 58الفقرة  بموجبمطلوب 

  (أ) و(ب). 58في الفقرة 

  ب52أ و52مثال يوضح الفقرتين 

ضرائب  تكون حيث إقليم نطاق في تقعقياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة لمنشأة  مع التاليالمثال  يتعامل
توزيع  يتم ماعند استرداده يمكن) مع وجود مبلغ %50على على األرباح غير الموزعة (أالسداد بمعدل  مستحقةالدخل فيھا 

ً ال تثبت المنشأة التزام ،20×1ديسمبر  31ترة التقرير, %. وفي نھاية ف35األرباح. معدل الضريبة على األرباح الموزعة ھو   ا
الدخل   20×1ال يتم إثبات توزيعات أرباح في سنة  ،عنھا بعد فترة التقرير. ونتيجة لذلك الُمعلنتوزيعات األرباح المقترحة أو ب

  .40,000 ھو 20×1صافي الفرق المؤقت الخاضع للضريبة لسنة و. 100,000ھو  20×1الخاضع للضريبة لسنة 

لمبلغ الذي يحتمل ل. ال يتم إثبات أصل 50,000 قدره ةومصروف ضريبة دخل حالي يةالمنشأة التزام ضريبة حال تثبت
التزام ضريبة مؤجلة  -أيضا -نتيجة لتوزيعات األرباح المستقبلية. وتثبت المنشأة كأن يكون من الممكن استرداده 

المنشأة  تسددھا وفضرائب الدخل التي س عن يعبر%) 50بمعدل  40,000( 20,000 قدرهومصروف ضريبة مؤجلة 
طبق على األرباح غير نمعدل الضريبة الم إلى باالستنادعندما تسترد أو تسوي المبالغ الدفترية ألصولھا والتزاماتھا 

  الموزعة.

 ً   سابقة على أنھا التزام. ال يةتشغيلالرباح ألامن  10,000 قدرھاالمنشأة توزيعات أرباح  تثبت 20×2مارس  15في  ،الحقا

% من توزيعات األرباح المثبتة على أنھا 15( 1,500المنشأة استرداد ضرائب دخل بمبلغ  تثبت ،20×2مارس  15في 
  . 20×2التزام) على أنه أصل ضريبة حالية وتخفيض لمصروف ضريبة الدخل الحالية لسنة 

 

 خصم أصول والتزامات الضريبة المؤجلة يجوز ال         53

ساس مخصوم جدولة تفصيلية لتوقيت أألصول والتزامات الضريبة المؤجلة على  - عليه االعتماد يمكنالذي -يتطلب التحديد           54
ن ،. لذلكللغايةكل فرق مؤقت. وفي العديد من الحاالت فإن مثل ھذه الجدولة تكون غير عملية أو معقدة  عكس من غير  هفإ

ينتج عن الخصم س ،لمطالبةا حالة فيوليس  ،سماحال حالة وفيالمناسب المطالبة بخصم أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة. 
ريبة مؤجلة  ول والتزامات ض آت. لذلك للمقارنة قابلة تكون لنأص م  ،بين المنش مح بخص فإن ھذا المعيار ال يتطلب وال يس

  لمؤجلة.     أصول والتزامات الضريبة ا

ل أو التزام. و ينطبق ھذا حتى عندما يتم تحديد المبلغ الدفتري          55  فييتم تحديد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى المبلغ الدفتري ألص
سبيل المثال كما في حالة التزامات  ،ساس مخصومأعلى  ذاته حد منافع " 19التقاعد (أنظر معيار المحاسبة الدولي  منفعةعلى 

  ").الموظف

المبلغ الدفتري ألصل الضريبة المؤجلة في نھاية كل فترة تقرير. ويجب على المنشأة تخفيض المبلغ  في النظريجب إعادة          56
ً ربح أنلم يعد من المحتمل  ما بقدرالدفتري ألصل الضريبة المؤجلة  ً كاف ا ً خاضع يا ً للضريبة سوف يكون متاح ا يسمح  بحيث ا

ما يصبح من المحتمل  بقدري تخفيض مثل ھذا أيجب عكس و. كلهجزء من أصل الضريبة المؤجلة ھذا أو  منفعة من باالستفادة
ً ربح أن ً كاف ا ً خاضع يا ً للضريبة سوف يكون متاح ا  .ا
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 إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة
  

ريبة الحالية          57 بة عن آثار معاملة أو حدث آخر على الض ه. تطبق  والمؤجلةتتفق المحاس بة عن المعاملة أو الحدث نفس مع المحاس
  ج ھذا المبدأ.68إلى  58الفقرات 

  الربح أو الخسارة ضمنبنود يتم إثباتھا 
  

 القدر باستثناء ،ضمن الربح أو الخسارة للفترة إدراجھايجب إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة على أنھا دخل أو مصروف و         58
  ن:عنشأ ي الذيالضريبة  من

الدخل الشامل اآلخر  ضمنما إ ،خارج الربح أو الخسارة ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة إثباتھا، يتممعاملة أو حدث   (أ)   
  أو ؛)65-أ61حقوق الملكية (أنظر الفقرات  ضمن - مباشر بشكل–أو 

 10كما تم تعريفھا في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،منشأة استثمارية قبل مناالستحواذ  بخالفعمال (أ(ب)   تجميع 
تطلب قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) (أنظر الفقرات منشأة تابعة يُ  على"، القوائم المالية الموحدة"

66–68.(  

الدخل أو المصروف في الربح المحاسبي في  إدراجتم ي حيثماوأصول الضريبة المؤجلة  المؤجلةتنشأ معظم التزامات الضريبة           59
في الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) في فترة مختلفة. يتم إثبات الضريبة المؤجلة  إدراجهفترة ما، ولكن يتم 

  عندما: ذلك علىمثلة الربح أو الخسارة. واأل ضمنالناتجة 

الربح المحاسبي وفقا للمعيار الدولي  في إدراجھاتم يو ،يراد توزيع األرباحإمتياز أو أو رسم ا ،(أ)     يتم استالم متأخرات فائدة
مالي  لدولي اإليرادات من العقود مع العمالء" 15للتقرير ال بة ا ية: اإلثبات " 39"، أو معيار المحاس مال األدوات ال

ب األدوات المالية" 9"، أو المعيار الدولي للتقرير المالي والقياس الربح  في إدراجھاتم يولكن  ،ما ھو مالئم"، بحس
  .يساس نقدأالخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) على 

ولكن   ،الربح أو الخسارة ضمن استنفادھاويتم  38تتم رسملة تكاليف األصول غير الملموسة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  (ب)  
 .  تكبدھا يتم ماألغراض الضريبة عند حسمھايتم 

قد يتغير المبلغ الدفتري ألصول والتزامات الضريبة المؤجلة حتى لو لم يكن ھناك تغير في مبلغ الفروق المؤقتة ذات العالقة.           60
  ن:ع ،على سبيل المثال ،قد ينتج ذلك

  أو ؛(أ)     تغير في معدالت الضريبة أو قوانين الضريبة

  أو ؛ريبة مؤجلةمكانية استرداد أصول ضإ(ب)   إعادة تقويم 

  صل.األ(ج)    تغير في الطريقة المتوقعة السترداد 

ً –متعلقا ببنود تم إثباتھا  يكون الذي منھا القدر باستثناء ،الربح أو الخسارة ضمنيتم إثبات الضريبة المؤجلة الناتجة  خارج  - سابقا
  ).63الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة 

  خارج الربح أو الخسارة إثباتھا يتمبنود 
  

  ]ُحذفت[         61

في نفس  إثباتھا، يتمأ        يجب إثبات الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة خارج الربح أو الخسارة إذا كانت الضريبة تتعلق ببنود 61
 إثباتھا يتمفإن الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة التي تتعلق ببنود  ،خارج الربح أو الخسارة. لذلك ،الفترة أو فترة مختلفة

  في نفس الفترة أو فترة مختلفة

  ).62الدخل الشامل اآلخر (أنظر الفقرة  ضمن(أ)     ضمن الدخل الشامل اآلخر: يجب إثباتھا 

  أ).62كية (أنظر الفقرة حقوق المل ضمن - مباشر بشكل–ضمن حقوق الملكية: يجب إثباتھا -(ب)   بشكل مباشر 

  مثلة ھذه البنود:أالدخل الشامل اآلخر. من  ضمنبإثبات بنود معينة  ،أو تسمح ،تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي          62

  ).16لعقارات واآلالت والمعدات (أنظر معيار المحاسبة الدولي لإعادة تقويم  عن ينشأ الذي(أ)    تغير في المبلغ الدفتري 

  ]حذفت[(ب)   

  ).21جنبية (أنظر معيار المحاسبة الدولي أترجمة القوائم المالية لعملية  عن تنشأ التيالصرف  أسعار(ج)  فروق 

  ]حذفت[(د)    
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 ھذهلى حقوق الملكية. من أمثلة ع - مباشر شكلب–بإضافة بنود معينة أو تحميلھا  ،أ        تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي أو تسمح62
  البنود:

أو  -بأثر رجعي - طبيقھات يتم التيما عن تغيير في السياسة المحاسبية إالرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ناتج  علىتعديل    (أ)  
  ").األخطاءوية رات في التقديرات المحاسبيالسياسات المحاسبية والتغي" 8تصحيح خطأ (أنظر معيار المحاسبة الدولي 

  ). 23مالية مركبة (أنظر الفقرة  ألداةملكية الحقوق  لمكوناإلثبات األولي  عن تنشأ التي(ب)   المبالغ 

مثبتة خارج الربح أو الخسارة  ببنود تتعلق التيفي ظروف استثنائية قد يكون من الصعب تحديد مبلغ الضريبة الحالية والمؤجلة          63
  عندما: ،على سبيل المثال ،حقوق الملكية). وقد تكون ھذه ھي الحالة ضمن - مباشر بشكل–الدخل الشامل اآلخر أو  ضمنما إ(

لربح لمعين  مكون به يخضعتحديد المعدل الذي  المستحيللضريبة الدخل ويكون من  تصاعدية(أ)    تكون ھناك معدالت 
  أو ؛الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) للضريبة

ً أصل أو التزام الضريبة المؤجلة المتعلق ( علىيؤثر تغير في معدل الضريبة أو قواعد الضريبة  (ب)   ً  أو كليا ) ببند تم جزئيا
ً –إثباته    أو ؛خارج الربح أو الخسارة - سابقا

 يتعلقأصل الضريبة المؤجلة  أنو كلياً،يعد ينبغي إثباته   لمنه أأو  ،ن أصل ضريبة مؤجلة ينبغي إثباتهأمنشأة ال تقرر  (ج)  
) ً ً  أو كليا ً –) ببند تم إثباته جزئيا   خارج الربح أو الخسارة.    - سابقا

تخصيص تناسبي  إلىتم إثباتھا خارج الربح أو الخسارة ي التيبنود ال علىالضريبة الحالية والمؤجلة  تستند ،في مثل ھذه الحاالت
 مناسبةكثر أخرى تحقق تخصيصا أطريقة  إلىأو  المعنية،نطاق السلطة الضريبية معقول للضريبة الحالية والمؤجلة للمنشأة في 

  الظروف القائمة.  ظلفي 

بة الدولي          64 أة  16ال يحدد معيار المحاس نة أما إذا كان ينبغي على المنش ً ن تحول كل س من فائض إعادة التقويم إلى األرباح  مبلغا
المستند إلى تكلفة ذلك األصل. إذا  االستنفادعاد تقويمه واالستھالك أو صل مُ أل االستنفادلفرق بين االستھالك أو ا يساويالمبقاة 

أة تقوم بمثل ھذا التحويل افيفإن المبلغ المحول يكون  ،كانت المنش ريبة مؤجلة  أي طرح بعد بالص طبق ن. وتعالقة ذاتض
  لعقارات واآلالت والمعدات. اد استبعاد بند من بنود على التحويالت التي تتم عن مشابھةاعتبارات 

الذي يُتوقع أن يتم  بذلكأو  ،بكرأإعادة التقويم تلك بإعادة تقويم محاسبي لفترة  ترتبطعند إعادة تقويم أصل ألغراض الضريبة و         65
الدخل الشامل  ضمنيتم إثبات اآلثار الضريبية لكل من إعادة تقويم األصل وتعديل األساس الضريبي  ،في فترة مستقبلية أجراؤه

 أبكر،بإعادة تقويم محاسبي لفترة  ترتبطلم تكن إعادة التقويم ألغراض الضريبة  إذا ،اآلخر في الفترات التي تحدث فيھا. ولكن
 الربح أو الخسارة.  ضمنيتم إثبات اآلثار الضريبية لتعديل األساس الضريبي  مستقبلية، فترة في أجراؤه يتم أن يُتوقع الذي بذلكأو 

 الضريبية اتسلطالجزء من توزيعات األرباح إلى  بسداد مطالبةكون تأسھمھا، قد  حملةمنشأة توزيعات أرباح إلى ال تسددعندما   أ      65
 المسدديتم تحميل مثل ھذا المبلغ و. مستقطعةار إلى ھذا المبلغ على أنه ضريبة يش األقاليم،. وفي العديد من األسھم حملةنيابة عن 

  على حقوق الملكية على أنه جزء من توزيعات األرباح. الضريبية السلطاتإلى  السدادأو المستحق 

  تجميع األعمال عنالضريبة المؤجلة الناشئة 
  

تثبت  ،3عمال. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي أتجميع  ضمنقد تنشأ فروق مؤقتة  ،(ج)26و 19في الفقرتين  توضيحهكما تم         66
) أو التزامات ضريبة 24في الفقرة  الواردةتكون مستوفية لضوابط اإلثبات  ما بقدر( ناتجة المنشأة أي أصول ضريبة مؤجلة

تؤثر أصول الضريبة المؤجلة والتزامات  ،والتزامات في تاريخ االستحواذ. وتبعا لذلك للتحديد قابلةمؤجلة ناتجة على أنھا أصول 
ال تثبت المنشأة  ،(أ)15الذي تثبته المنشأة. ولكن وفقا للفقرة  ُمجز بسعر الشراء مكسبمبلغ الشھرة أو  علىالضريبة المؤجلة تلك 

  ھرة.اإلثبات األولي للش عن تنشأ التيمؤجلة الضريبة الالتزامات 

لمنشأة المستحوذة قبل االستحواذ. وقد تأخذ المنشأة ا يخصقد يتغير احتمال تحقق أصل ضريبة مؤجلة  ،نتيجة لتجميع األعمالك         67
سوف تسترد أصل الضريبة المؤجلة الخاص بھا الذي لم يتم إثباته قبل تجميع  أنھانه من المحتمل أالمستحوذة في الحسبان 

على استغالل منفعة خسائرھا ألغراض الضريبة غير المستغلة  قادرةكون المنشأة المستحوذة تقد  ،سبيل المثالعمال. فعلى األ
عمال فقد ال يعود من المحتمل ونتيجة لتجميع األ ،مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة للمنشأة المستحوذ عليھا. وبدال من ذلك

تثبت المنشأة  ،يسمح باسترداد أصل الضريبة المؤجلة. وفي مثل ھذه الحاالت سوفح المستقبلي الخاضع للضريبة بن الرأ
على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع  تدرجهولكنھا ال  ،عمالالمستحوذة تغيرا في أصل الضريبة المؤجلة في فترة تجميع األ

تجميع  ضمنالذي تثبته  ُمجز بسعر الشراء بمكسقياس الشھرة أو  عندال تأخذه المنشأة المستحوذة في الحسبان  ،عمال. لذلكاأل
  عمال.   األ
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خرى للمنشأة أؤجلة ملخسارة ألغراض ضريبة الدخل أو أصول ضريبة  - األمام إلى– لقد ال تستوفي المنفعة المحتملة من ترحي         68
عمال، ولكنھا قد تتحقق الحقا. ويجب ن تجميع األع - أولي شكلب–المستحوذ عليھا ضوابط اإلثبات المنفصل عندما تتم المحاسبة 

  :يلي كماعمال التي تحققھا بعد تجميع األ الُمقتناةعلى المنشأة إثبات منافع الضريبة المؤجلة 

ريبة المؤجلة  تخدام منافع الض من والُمثبتة الُمقتناة(أ)     يجب اس أنديدة جن معلومات مالتي تنتج  ،فترة القياس ض حقائق  بش
تحواذوظروف كانت موجو تحواذ.  ،دة في تاريخ االس ھرة  متعلقة بذلك االس إذا كان وفي تخفيض المبلغ الدفتري ألي ش

  ة.الربح أو الخسار ضمنمنافع ضريبة مؤجلة متبقية  أييجب إثبات  هفإن ،المبلغ الدفتري لتلك الشھرة صفرا

 ،لربح أو الخسارةاالربح أو الخسارة (أو خارج  ضمن المتحققةخرى (ب)   يجب إثبات جميع منافع الضريبة المؤجلة الُمقتناة األ
  إذا كان ھذا المعيار يتطلب ذلك). 

  ساس السھمأمعامالت الدفع على  عنالضريبة الحالية والمؤجلة الناشئة 
  

ريبالبعض  نطاقأ         في 68 لطات الض م  ،ةيس ريبي (أي مبلغ جائز الحس م ض أة على حس ل المنش ع  عندتحص تحديد الربح الخاض
ريبة) يتعلق ب كل  تدفع التيمكافأة الللض ھمأفي ش ھم أو أأو خيارات  ،س أة. قد يختلف مبلغ أدوات حقوق ملكية أس خرى للمنش

في بعض  ،وقد ينشأ في فترة محاسبية الحقة. فعلى سبيل المثال ،به المتعلق الُمجمعالحسم الضريبي ذلك عن مصروف المكافأة 
أة كنيم األقاليم، تھالك خدمات الموظف  أن للمنش روفا مقابل اس تلمةتثبت مص ھم على أنھا عوض مقابل خيارات األ الُمس س
ن تتم ممارسة أوال تحصل على حسم ضريبي إلى  ،ساس السھم"أ"الدفع على  2وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،الممنوحة

  سعر سھم المنشأة في تاريخ الممارسة.     إلى باالستنادمع قياس الحسم الضريبي  ،سھمخيارات األ

(ب) من ھذا المعيار، فإن الفرق بين األساس الضريبي 26و 9تكاليف البحث التي تمت مناقشتھا في الفقرتين  معب     كما ھو الحال 68
 ،الفترات المستقبلية) على أنه حسم في الضريبيةسلطات الحتى تاريخه (وھو المبلغ الذي تسمح به  الُمستلمةلخدمات الموظف 

ً مؤقت أً فرق يُعد صفراً،والمبلغ الدفتري البالغ   السلطاتجائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة. إذا كان المبلغ الذي تسمح به  ا
 المتاحةالمعلومات  إلى باالستناد ،يجب تقديره إنهف ،على أنه حسم في الفترات المستقبلية غير معلوم في نھاية الفترة الضريبية

على أنه حسم في الفترات المستقبلية  الضريبية السلطاتتسمح به  وفإذا كان المبلغ الذي س ،في نھاية الفترة. فعلى سبيل المثال
ن يستند إلى سعر سھم المنشأة أ ينبغيفإن قياس الفرق المؤقت الجائز الحسم  ،يعتمد على سعر سھم المنشأة في تاريخ مستقبلي

 في نھاية الفترة.

ب) عن 68وفقا للفقرة  الُمقاس ،قد يختلف مبلغ الحسم الضريبي (أو الحسم الضريبي المستقبلي الُمقدر ،أ68في الفقرة  وردج       كما 68
روف المكافأة  ريبة الحالية والمؤجلة على أنھا  تلكإثبات  ينبغي أنهمن المعيار  58به. وتتطلب الفقرة  المتعلق الُمجمعمص الض
تم ي(أ) معاملة أو حدث  عن ينشأ الذيالضريبة  من القدر باستثناء ،الربح أو الخسارة للفترة ضمن إدراجھادخل أو مصروف و

ارة، أو (ب) تجميع  ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة ،إثباته تحواذ بخالفعمال (أخارج الربح أو الخس أة قبل من االس  منش
تثمارية أة على اس ھا يُتطلب تابعة منش ارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياس م الضريبي (أو  وإذا). الخس تجاوز مبلغ الحس

-يتعلق  الن الحسم الضريبي أفإن ھذا يشير إلى  ،به المتعلق الُمجمع) مبلغ مصروف المكافأة الُمقدرالحسم الضريبي المستقبلي 
روف المكافأة -فقط  ا -ولكنه يتعلق  بمص ريبة  ينبغي ،ببند من بنود حقوق الملكية. وفي ھذه الحالة -أيض إثبات الزيادة في الض

  حقوق الملكية. ضمن - مباشر بشكل–ه ب المرتبطةالحالية أو المؤجلة 
  

  العرض
  

  أصول الضريبة والتزامات الضريبة
  

  ]حذفت[        -69
70  

  المقاصة
  

  كانت المنشأة: إذا،وفقط  ،ذاإأصول الضريبة الحالية والتزامات الضريبة الحالية  بينمقاصة  إجراءيجب على المنشأة           71

   ؛المبالغ المثبتة بينمقاصة  إجراءقانونا في  النفاذ واجبحق  لديھا (أ)     

  أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في آن معا. صاٍف،ساس أما التسوية على إتنوي   (ب)  

في قائمة  بينھما المقاصة تتم هنأال إ -بشكل منفصل -نه يتم إثبات أصول والتزامات الضريبة الحالية وقياسھا أعلى الرغم من         72
. وعادة ما 32لمحاسبة الدولي في معيار ا والواردةألدوات المالية ل الموضوعةضوابط مشابھة لتلك  مراعاة معالمركز المالي 

متعلقين  انعندما يكون ةالتزام ضريبة حاليو ةأصل ضريبة حالي بينمقاصة  إجراءفي  قانونا النفاذ واجبيكون للمنشأة حق س
  دفعة واحدة. صافي استالمللمنشأة بأداء أو  الضريبيةسلطة الوتسمح  الضريبيةسلطة البضرائب دخل تفرضھا نفس 
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لمنشأة  ةريبة حاليالتزام ضوالمجموعة  ضمنمنشآت المقاصة بين أصل ضريبة حالية إلحدى التتم  ،القوائم المالية الموحدة في         73
مناخرى  أتين المعنيتين حق  إذا،وفقط  إذا،المجموعة  ض تالمفي أداء أو  قانونا النفاذ واجبكان للمنش اف اس دفعة واحدة  يص

  صافي الدفعة ھذه أو استرداد األصل وسداد االلتزام في آن معا. مثل استالمداء أو أالمنشأتان  تنويو

  :إذاذا، وفقط إأصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة  بينمقاصة  إجراءيجب على المنشأة       74

   ؛أصول الضريبة الحالية مقابل التزامات الضريبة الحالية بينمقاصة  إجراءفي  قانونا النفاذ واجب(أ)     كان للمنشأة حق 

ما إ الضريبيةسلطة ال(ب)   كانت أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة  تتعلق بضرائب دخل تفرضھا نفس 
  على:

  ؛ أوھا)    المنشأة الخاضعة للضريبة نفس1(

أو  ،ساس صافٍ أما تسوية التزامات وأصول الضريبة الحالية على إخاضعة للضريبة تنوي  مختلفةمنشآت   )  2(
مھمة  تحقيق األصول وتسوية االلتزامات في آن معا، في كل فترة مستقبلية يتوقع فيھا تسوية أو استرداد مبالغ

 من التزامات أو أصول ضريبة مؤجلة.

يلية لتوقيت  لتجنب          75 أة  ،كل فرق مؤقت عكسالحاجة إلى جدولة تفص ة  إجراءيتطلب ھذا المعيار من المنش ل  بينمقاص أص
يتعلقان بضرائب دخل تفرضھا نفس  اذا، كانإوفقط  إذا،التزام ضريبة مؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وضريبة مؤجلة 

لطة ال ريبيةس أة حق  الض ة  إجراءفي  قانونا النفاذ واجبوكان للمنش ريبة بينمقاص ول الض ريبة والحالية  أص التزامات الض
  الحالية.

نية في تسوية الصافي لبعض الفترات ولكن الو ،في إجراء المقاصة قانونا النفاذ واجبقد يكون للمنشأة حق  ،في حاالت نادرة         76
ما إذا  - عليھا االعتماد يمكن بطريقة –تفصيلية مطلوبة لتحديد الجدولة ال تكونقد  ،خرى. وفي مثل ھذه الحاالت النادرةلألليس 

كان التزام الضريبة المؤجلة لمنشأة خاضعة للضريبة سينتج عنه زيادة دفعات الضريبة في نفس الفترة التي سينتج فيھا عن أصل 
  الخاضعة للضريبة. الثانيةتلك المنشأة  قبل منخرى خاضعة للضريبة انخفاض الدفعات أضريبة مؤجلة لمنشأة 

  مصروف الضريبة
  

  بالربح أو الخسارة من األنشطة العادية المتعلقمصروف (دخل) الضريبة 
  

نشطة العادية على أنه جزء من الربح أو الخسارة في بالربح أو الخسارة من األ المتعلقيجب عرض مصروف (دخل) الضريبة          77
  ) الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.قائمتيقائمة (

  ]حذفت[أ        77

  التزامات أو أصول الضريبة األجنبية المؤجلة  على الصرف أسعارفروق 
  

بة الدولي          78 عارإثبات بعض فروق  21يتطلب معيار المحاس روف ولكنه ال يحدد  أس رف على أنھا دخل أو مص ين ينبغي أالص
امل.  عارفعند إثبات فروق  ،عليه بناءً وعرض مثل ھذه الفروق في قائمة الدخل الش رف  أس ول  علىالص التزامات أو أص
امل ريبة األجنبية المؤجلة في قائمة الدخل الش ريبة  هفإن ،الض روف (دخل) ض نيف مثل ھذه الفروق على أنھا مص يمكن تص

  القوائم المالية.     لمستخدميفادة إ األكثرمؤجلة اذا تم اعتبار ذلك العرض ھو 
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  اإلفصاح
  
  .الرئيسة لمصروف (دخل) الضريبة المكوناتن ع -بشكل منفصل -يجب اإلفصاح         79 

  مصروف (دخل) الضريبة: مكونات تشملقد          80

  (أ)     مصروف (دخل) ضريبة حالية.

  لضريبة الحالية لفترات سابقة.ا على(ب)   أي تعديالت يتم إثباتھا في الفترة 

  الفروق المؤقتة وعكسھا. بنشأة المتعلق(ج)    مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة 

  بالتغيرات في معدالت الضريبة أو بفرض ضرائب جديدة. المتعلق(د)   مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة 

ً س–يتم إثباته عفاء ضريبي أو فرق مؤقت لم إو أ ،ن خسارة ألغراض الضريبةع)   مبلغ المنفعة الناشئة ـ(ھ  ،لفترة سابقة - ابقا
  تم استخدامه لتخفيض مصروف الضريبة الحالية.ي

ريبة ارة ألغراض الض ريبي أو فرق مؤقت لم يتم إثباته إو أ ،(و)    مبلغ المنفعة من خس ً س–عفاء ض ابقة - ابقا تم ي ،لفترة س
  استخدامه لتخفيض مصروف الضريبة المؤجلة. 

  .56ألصل ضريبة مؤجلة وفقا للفقرة  ،أو عكس تخفيض سابق ،تخفيض عنة الناشئ (ز)   مصروف الضريبة المؤجل

 ضمن جھاإدرا يتمالتي والسياسات المحاسبية واألخطاء  علىبتلك التغييرات  المتعلق(ح)   مبلغ مصروف (دخل) الضريبة 
  نھا بأثر رجعي.  ألنه ال يمكن المحاسبة ع نظراً  ،8الربح أو الخسارة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  :يلي عما–بشكل منفصل -يجب اإلفصاح          81

حقوق الملكية  على - مباشر بشكل–ضافتھا إبالبنود التي يتم تحميلھا أو  المتعلقة(أ)   إجمالي الضريبة الحالية والمؤجلة 
  أ).62(أنظر الفقرة 

امل اآلخر ل مكونبكل  المتعلق(أب)  مبلغ ضريبة الدخل  بة الدولي  62(أنظر الفقرة  لدخل الش في  الُمنقح( 1ومعيار المحاس
2007.((  

   ]حذفت[   (ب)

  أو كليھما: التاليين الشكليينلعالقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي في أي من ا(ج)  توضيح 

بين مصروف (دخل) الضريبة وناتج الربح المحاسبي مضروبا في معدل (معدالت) الضريبة  رقمية)  مطابقة 1(
  طبقة؛ أونساس الذي يتم بناء عليه حساب معدل (معدالت) الضريبة المعن األ -أيضا - تفصح بحيث ،طبقةنالم

ساس عن األ -أيضا - تفصح بحيث، الُمنطبقومعدل الضريبة  الساريةمعدل الضريبة  متوسطبين  رقمية)  مطابقة 2(
  .الُمنطبقةالذي يتم بناء عليه حساب معدل الضريبة 

  الفترة المحاسبية السابقة.بمقارنة  المنطبقةمعدل (معدالت) الضريبة  علىلتغيرات ا(د)  توضيح 

عفاءات واإل غلة،المست غيرلفروق المؤقتة جائزة الحسم، والخسائر ألغراض الضريبة ان وجد) إ، انقضاءمبلغ (وتاريخ   )ـه(

  لم يتم إثبات أصل ضريبة مؤجلة لھا في قائمة المركز المالي. التيو المستغلة غيرالضريبية 

آت التابعة المرتبطة(و)   إجمالي مبلغ الفروق المؤقتة  تثمارات في المنش آت الزميلة ،والفروع ،باالس والحصص   ،والمنش
  ).39التي لم يتم إثبات التزامات ضريبة مؤجلة لھا (أنظر الفقرة  ،في الترتيبات المشتركة

عفاءات واإل المستغلة غيرلخسائر ألغراض الضريبة لوفيما يتعلق بكل نوع  ة،المؤقت اتقولفرل(ز)   فيما يتعلق بكل نوع 
  :المستغلة غيرالضريبية 

  .معروضةكز المالي لكل فترة )  مبلغ أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المثبت في قائمة المر1(

لم يكن ذلك واضحا من التغيرات  إذا ،الربح أو الخسارة ضمن)   مبلغ دخل أو مصروف الضريبة المؤجلة المثبت 2(
  في المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.
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  :بـ(ح)    فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة، مصروف الضريبة المتعلق  

  أو الخسارة من عدم االستمرار.)   المكسب 1(

  .معروضةترة )  الربح أو الخسارة من األنشطة العادية للعملية غير المستمرة للفترة، مع المبالغ المقابلة لكل ف2(

 القوائم اعتمادھا قبل المنشأة الُمقترحة أو الُمعلن عن أسھم حملةتوزيعات األرباح على لضريبة الدخل  علىثار اآلمبلغ     (ط)  
  المالية لإلصدار، ولكن لم يتم إثباتھا على أنھا التزام في القوائم المالية

ة مؤجلة ير المبلغ المثبت ألصل ضريبيتغ في ،المستحوذة المنشأةتكون فيه المنشأة ھي  ،عمالأتجميع  تسببذا إ (ي)  
  )، مبلغ ذلك التغير.67قبل االستحواذ (أنظر الفقرة  يخصھا

م إثباتھا بعد عمال ولكن تأضمن تجميع  المقتناةفي تاريخ االستحواذ إثبات منافع الضريبة المؤجلة  (ك)  إذا لم يكن قد تم
 ة المؤجلة. منافع الضريب إثبات في تسبب)، وصف للحدث أو التغير في الظروف الذي 68تاريخ االستحواذ (أنظر الفقرة 

  إلثباتھا، عندما:   الداعميجب على المنشأة اإلفصاح عن مبلغ أصل الضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل      82

ن عكس ع(أ)    يعتمد استخدام أصل الضريبة المؤجلة على األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة الزائدة عن األرباح الناشئة 
   ؛الفروق المؤقتة الموجودة الخاضعة للضريبة

السلطة الضريبية التي يتعلق بھا أصل الضريبة  نطاقما في الفترة الحالية أو السابقة في إب)  تكون المنشأة قد تكبدت خسارة (
  المؤجلة.

تنتج سضريبة الدخل التي  علىيجب على المنشأة اإلفصاح عن طبيعة اآلثار المحتملة  ،أ52في الفقرة  الموصوفة الحاالتفي   أ      82
ضريبة  علىثار المحتملة اآليجب على المنشأة اإلفصاح عن مبالغ  ،ضافة لذلكإ. أسھمھا حملةوزيعات أرباح إلى من دفع ت

  تحديدھا. -عمليا -دخل من غير الممكن الضريبة  علىتحديدھا وما إذا كان ھناك أي آثار محتملة -عمليا -الدخل التي يمكن 

  ]حذفت [        83

القوائم المالية من فھم ما إذا كانت العالقة بين مصروف (دخل)  مستخدمي(ج)  81المطلوبة بموجب الفقرة  اإلفصاحاتتمكن           84
تلك العالقة في المستقبل. وقد  علىن تؤثر أعالقة غير عادية وفھم العوامل المھمة التي يمكن  تُعدالضريبة والربح المحاسبي 

 الضرائب،من  إعفاؤھايتم  التيبعوامل مثل اإليرادات  المحاسبييبة والربح تتأثر العالقة بين مصروف (دخل) الضر
وأثر الخسائر  ،تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) عندال تُعد جائزة الحسم  التيوالمصروفات 

  جنبية.ألغراض الضريبة وأثر معدالت الضريبة األ

 المعلوماتيوفر  منطبقةتستخدم المنشأة معدل ضريبة  ،مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبيعند توضيح العالقة بين         85
 بحيث ،المنشأة مقرفي بلد  المحليھو معدل الضريبة  مغزىكثر األ المعدل يكون عادة،المالية.  ھاقوائم لمستخدمي مغزىكثر األ

–مستوى مشابه  عندطبقة ألي ضرائب محلية يتم حسابھا نللضرائب الوطنية مع المعدالت الم الُمنطبقيجمع معدل الضريبة 
 ً قد يكون تجميع  األقاليم، من العديدمنشأة تعمل في نطاق ل ،للربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة). ولكن – تقريبا

كيف يؤثر اختيار  التاليالمثال  يوضح. ومغزىكثر أ منفرد قليمإفي كل  المحلي المعدلباستخدام  الُمعدةالمطابقات المنفصلة 
  . الرقميةمطابقة العرض  في الُمنطبقمعدل الضريبة 
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      85مثال يوضح الفقرة 

) 2،000 :19×1( 1500 قدرهتخضع له (الدولة أ)  الذي اإلقليمنفس  نطاقمنشأة ربح محاسبي في اللدى  ،19×2في سنة 
مصروفات  %. في الدولة أ20% وفي الدولة ب 30).  معدل الضريبة في الدولة أ 500: 19×1( 1500 قدرهوفي الدولة ب 

         ) ليست جائزة الحسم ألغراض الضريبة.200: 19×1( 100 قدرھا

  .فيما يلي مثال على مطابقة بمعدل الضريبة المحلي
  
  

  

  

  

  

  

ال  ،وبموجب ھذه الطريقة. وطني إقليمطريق تجميع المطابقات المنفصلة لكل  عنعدادھا إمطابقة تم لمثال  يلي فيما
في األقاليم  المحليلمنشأة المعدة للتقرير ومعدل الضريبة با الخاص المحليثر الفروق بين معدل الضريبة أيظھر 

  األخرى على أنه بند مستقل في المطابقة. 

 نطاق فيلمكتسبة أو على توليفة األرباح ا ،معدالت الضريبة علىما إثر التغيرات المھمة أالمنشأة مناقشة  يلزموقد 
    (د).81مطلوب بموجب الفقرة  ھو كما الُمنطبقة،التغيرات في معدل (معدالت) الضريبة  لتوضيح ،أقاليم مختلفة

 
   3,000           2,500لربح المحاسبي                                                         ا 

  على األرباح في  الُمنطبقة المحليةالضريبة بالمعدالت 
   750               700الدولة المعنية                                                               

  غير جائزة الحسم ألغراض  للمصروفات الضريبيثر األ
مصروف الضريبة                30                 60 الضريبة                                                                    

760                780      

2×19  1×19   
  المحاسبي الربح  2,500  3,000

  %  30بالمعدل المحلي البالغ  الضريبة  750  900
 ألغراض الحسم جائزة غير للمصروفات الضريبي األثر  60  30

 الضريبة
 معدالت الضريبة األقل في البلد ب أثر  )50(  )150(

 الضريبة  مصروف  760  780

 

 ھو مصروف (دخل) الضريبة مقسوما على الربح المحاسبي. الساريةمتوسط معدل الضريبة           86

ريبة المؤجلة غير  - عادة–يكون           87 اب مبلغ التزامات الض ئة  الُمثبتةمن غير العملي حس آت تابعةعالناش تثمارات في منش  ،ن اس
يتطلب ھذا المعيار من المنشأة اإلفصاح عن  ،). لذلك39وحصص في ترتيبات مشتركة (أنظر الفقرة  ،ومنشآت زميلة ،وفروع
 ذلك كان حيثماال يتطلب اإلفصاح عن التزامات الضريبة المؤجلة. ومع ذلك،  مبلغ الفروق المؤقتة المتعلقة بذلك ولكنه إجمالي
جع عملياً، ريبة المؤجلة  تُش آت على اإلفصاح عن مبالغ التزامات الض تخدميألن  نظراً  الُمثبتة غيرالمنش القوائم المالية قد  مس

  يجدون مثل ھذه المعلومات مفيدة. 

أة اإلفصاح عن طبيعة اآلثار المحتملة 82أ         تتطلب الفقرة 87 دفع توزيعات أرباح إلى  من تنتجالتي وضريبة الدخل  علىأ من المنش
ھمھا حملة مات المھمة ألنظمة ضريبة الدخل والعوامل التي أس أة عن الس وف. تفصح المنش ثار المحتملة مبلغ اآل علىتؤثر  س

  ضريبة الدخل.   لتوزيعات األرباح على 

التي تنتج من دفع توزيعات وثار المحتملة على ضريبة الدخل مبلغ اآل إجماليحيان حساب يكون من غير العملي في بعض األ قد  ب     87
. وقد تكون ھذه ھي الحالة، على سبيل المثال، عندما يكون للمنشأة عدد كبير من المنشآت التابعة األجنبية. األسھم حملةأرباح إلى 

. فعلى سبيل المثال، في بسھولةإجمالي المبلغ  منجزاء أتحديد بعض  الممكنولكن، حتى في مثل ھذه الحاالت، قد يكون من 
 غيرعلى على األرباح أضرائب دخل بمعدل  سددت قدا التابعة قد تكون مجموعة موحدة، فإن المنشأة األم وبعضا من منشآتھ

من األرباح المبقاة  األسھم حملةعند دفع توزيعات أرباح مستقبلية إلى  استردادهوقد تكون على علم بالمبلغ الذي سيتم  الموزعة
ً  كان إذا ،أيضا-منشأة . وتفصح الاستردادهذلك المبلغ الممكن  اإلفصاح عن يتم ،الموحدة. في ھذه الحالة ن ھناك أ، عن ُمنطبقا

ن وجدت، إ، األمعملياً. وفي القوائم المالية المنفصلة للشركة -تحديدھا  الممكنعلى ضريبة الدخل ليس من  محتملة إضافيةثار آ
  تعلق باألرباح المبقاة للمنشأة األم.      يإلفصاح عن اآلثار المحتملة على ضريبة الدخل  فإن
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ق المؤقتة المتعلقة بالفرو اإلفصاحاتبتقديم  -يضا أ-أ مطالبة 82في الفقرة  الواردة اإلفصاحاتج       قد تكون المنشأة المطالبة بتقديم 87
مثل ھذه  والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات المشتركة. في ،باالستثمارات في المنشآت التابعة المرتبطة
لى سبيل المثال، قد أ. فع82اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة  يتم التيتحديد المعلومات  عندنشأة ذلك في الحسبان تأخذ الم ،الحاالت

م إثبات التزامات في منشآت تابعة لم يت اتباستثمار المرتبطةمبلغ الفروق المؤقتة  إجماليعن  باإلفصاحتكون المنشأة مطالبة 
(أنظر  لُمثبتةا غيرذا كان من غير العملي حساب مبالغ التزامات الضريبة المؤجلة (و)). وإ81ضريبة مؤجلة لھا (أنظر الفقرة 

ً –ا تحديدھ الممكنقد يكون ھناك مبالغ لآلثار المحتملة لتوزيعات األرباح على ضريبة الدخل ليس من ف) 87الفقرة   وتتعلق - عمليا
  بھذه المنشآت التابعة.    

المخصصات " 37معيار المحاسبة الدولي لتفصح المنشأة عن أي التزامات محتملة وأصول محتملة متعلقة بالضريبة وفقا       88
".  قد تنشأ االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة، على سبيل المثال، من الخالفات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

عالن أو اإل الضريبةأو قوانين  الضريبةتغييرات في معدالت  َسنَّ  يتم ما.  وبالمثل، عندريبيةالض السلطاتالتي لم يتم حلھا بعد مع 
مھم لتلك التغييرات على أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة  أثرفإن المنشأة تفصح عن أي  ،عنھا بعد فترة التقرير

  "). فترة التقريراألحداث بعد" 10الخاصة بھا (أنظر معيار المحاسبة الدولي 

  السريانتاريخ 

  
  

ً يصبح ھذا المعيار         89 باستثناء ما ھو محدد في الفقرة  ،أو بعده 1998يناير  1الفترات التي تبدأ في  تغطيلقوائم المالية التي ل ساريا
طبقت ھذا المعيار بدال  قدنھا أفيجب على المنشأة اإلفصاح عن حقيقة  ،1998يناير  1ذا طبقت المنشأة ھذا المعيار قبل إ. و91

  .1979في  اعتماده"، الذي تم المحاسبة عن الضرائب على الدخل" 12من معيار المحاسبة الدولي 

  .1979في  اعتمادهالذي تم  ،"المحاسبة عن ضرائب الدخل" 12معيار المحاسبة الدولي  محليحل ھذا المعيار          90

ً  50و 3لفقرتين لحذف والج 87وب، 87وأ، 87وأ، 82و(ط)، 81وأ، 65وب، 52وأ، 52الفقرات  تصبح        91 لقوائم المالية ل ساريا
يؤثر  األبكر. وإذا كان التطبيق األبكرأو بعده. ويشجع على التطبيق  2001يناير 1التي تغطي الفترات التي تبدأ في  3السنوية

  يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ،على القوائم المالية
  

بة الدولي عدّ          92 طلحات) 2007في  الُمنقح( 1ل معيار المحاس تخدمة في جميع  المص المعايير الدولية للتقرير المالي.  أجزاءالمس
افة لذلكإ افأو 61وحذف الفقرة  81و 77ج،68، 65، 63، 62، 60، 58، 52، 23فقد عدل الفقرات  ،ض أ، 61الفقرات  ض

أة تطبيق تلك التعديالت 77أ و62 نوية التي تبدأ في لأ. يجب على المنش أة  إذاأو بعده.  2009يناير  1لفترات الس طبقت المنش
  .األبكرتلك الفترة لفيجب تطبيق التعديالت  ،بكرأفترة ل) 2007في  الُمنقح( 1معيار المحاسبة الدولي 

أصول  إثبات على) 2008في  الُمنقح( 3المعيار الدولي للتقرير المالي  سريانمستقبلي من تاريخ  بأثر 68يجب تطبيق الفقرة         93
  عمال.أتجميع  ضمن الُمقتناةالضريبة المؤجلة 

قة ذا لم تستوفي منافع الضريبة الضوابط المتعلإلذلك يجب على المنشآت عدم تعديل المحاسبة عن التجميع السابق لألعمال و        94
باإلثبات المنفصل كما في تاريخ االستحواذ وتم إثباتھا بعد تاريخ االستحواذ، ما لم تكن المنافع قد تم إثباتھا خالل فترة القياس 
وتكون قد نتجت عن معلومات جديدة حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ. يجب إثبات منافع الضريبة 

  باتھا، في الربح أو الخسارة (أو، إذا كان ھذا المعيار يتطلب ذلك، خارج الربح أو الخسارة).التي يتم إث األخرى،

(ي) و(ك). يجب على المنشأة 81أ و32ضاف الفقرات أو 67و 21 تين) الفقر2008في  الُمنقح( 3ل المعيار الدولي للتقرير الماليعدّ       95
 3ذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي إأو بعده. و 2009يناير  1دأ في لفترات السنوية التي تبلتطبيق تلك التعديالت 

  . األبكرتلك الفترة لفيجب تطبيق التعديالت  ،بكرأفترة ل) 2008في  الُمنقح(

  ]حذفت[         96

 ]حذفت[         97

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى  89. وتشير الفقرة 1998قرارھا في سنة إالتي تم  السريانإلى "القوائم المالية السنوية" بما يتفق مع اللغة األكثر صراحة فيما يتعلق بكتابة تواريخ  91تشير الفقرة         3
      المالية". "القوائم
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ج 51ب و51والفقرات  ،أ51مثلة التالية للفقرة واأل 10أ، وتم تعديل الفقرة 51على أنھا الفقرة  52تمت إعادة ترقيم الفقرة            98
الفقرات  ،2010في ديسمبر  الُمصدر ،"الضريبة المؤجلة: استرداد األصول ذات العالقة"ضافت أوالمثال التالي لھا، و

يسمح وعده. أو ب 2012يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ل. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 99، وـھ51د، 51
  يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ف ،بكرأفترة لمنشأة التعديالت الطبقت  إذا. األبكربالتطبيق 

تركة" 11المالي ل المعيار الدولي للتقرير عدّ     أ        98 در"، الترتيبات المش )، 18و، 15و، 2، الفقرات 2011في مايو  الُمص (ھـ
أة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار 87و ،87و(و)، 81و،  45 – 43و، 39و، 38و، 24و ج. يجب على المنش

  .11الدولي للتقرير المالي 

 77الفقرة  ،2011في يونيو  الُمصدر ،)1معيار المحاسبة الدولي  على(تعديالت  "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر"عدل     ب     98
.  2011المعدل في يونيو  1أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 77وحذف الفقرة 

ومعيار  12والمعيار الدولي للتقرير المالي  10قرير المالي المعيار الدولي للت على" (تعديالت المنشآت االستثماريةل "عدّ    ج      98
لفترات لج. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 68و 58، الفقرتين 2012في اكتوبر  الُمصدر ،)27المحاسبة الدولي 

ذا طبقت المنشأة تلك إ". منشآت االستثماريةال" ـل األبكريسمح بالتطبيق وأو بعده.  2014يناير  1السنوية التي تبدأ في 
  .     ه" في الوقت نفسالمنشآت االستثماريةفي " الُمتضمنةفيجب عليھا تطبيق جميع التعديالت  أبكر، لفترةالتعديالت 

  ]حذفت[     د       98

. يجب على 59، الفقرة 2014في مايو  الُمصدر"، اإليرادات من العقود مع العمالء" 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ           ـھ98
  .15المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

د. يجب على المنشأة 98و 97و 96وحذف الفقرات  20، الفقرة 2014في يوليو  الُمصدر، 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      و     98
  .9تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تطبق ماعند التعديل ھذاعلى المنشأة تطبيق  يجب. 20الفقرة  2016في يناير  المصدر 16المعيار الدولي للتقرير المالي  عّدل     ز      98
  .16المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

  SIC "21" السابقة الدولية التفسيرات لجنةسحب تفسير 

  
ترداد األصول ذات العالقة"،  بموجب إدخالھا تمحلت التعديالت التي           99 مبر  الُمصدر"الضريبة المؤجلة: اس  ،2010في ديس

ير محل يرات لجنة تفس ابقة الدولية التفس ترداد األصول غير  –ضرائب الدخل " SIC"21" الس تھالك  القابلةاس  الُمعادلالس
  ".تقويمھا

 



  16 الدولي المحاسبة معيار
  
 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  1  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

  
  

 

  16معيار المحاسبة الدولي 
 العقارات واآلالت والمعدات

  
 الھـدف

 

 أنيستطيع مستخدمو القوائم المالية  بحيثوالمعدات  اآلالتالمعالجة المحاسبية للعقارات و تحديد ھوھذا المعيار  ھدف 1
. االستثمار ھذا مثل فيالتغيرات  وعن المعلومات، عن ھاومعدات ھاتآالو ھاالمعلومات عن استثمار منشأة في عقارات يميزوا

الدفترية  مبالغھااألصول، وتحديد  إثبات ھيفي المحاسبة عن العقارات واآلالت والمعدات  الرئيسة الموضوعات إن
 بھا.  يَتََعلُّق ستُثبت فيما التي الھبوطوأعباء االستھالك وخسائر 

  
  النطاق

 

يتطلب معيار آخر أو يسمح  عندما باستثناءالمحاسبة عن العقارات، واآلالت والمعدات،  عندھذا المعيار  يُطبق أن يجب 2
  بمعالجة محاسبية مختلفة. 

 ال ينطبق ھذا المعيار على:               3

ً لبيع لحتفظ بھا أنھا مُ  علىالعقارات واآلالت والمعدات المصنفة   )أ( األصول " 5لتقرير المالي للمعيار الدولي ل وفقا
 أو"؛ لبيع والعمليات غير المستمرةلغير المتداولة المحتفظ بھا 

النباتات المثمرة (أنظر معيار المحاسبة الدولي  بخالفبالنشاط الزراعي  المتعلقةاألصول الحيوية   )ب(
 النباتات على اإلنتاج على تطبيقه يتم ال ولكن مرةالمث النباتات على المعيار ھذا تطبيق يتم"). الزراعة"41

 أو المثمرة؛

 الموارد وتقويم استكشاف"6والتقويم (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  االستكشافوقياس أصول  إثبات  )ج(
 ")؛ أوالمعدنية

  . المشابھةوالغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة  النفطحتياطيات المعدنية مثل الحقوق التعدين وا  )د(

األصول  و المحافظة علىأفي تطوير  الُمستخدمةوبالرغم من ذلك، ينطبق ھذا المعيار على العقارات واآلالت والمعدات 
 د).(–في البنود (ب) الموضحة

 [حذفت]               4

ً  االستثمارية للعقاراتعلى المنشأة التي تستخدم نموذج التكلفة  يجب 5  العقارات" 40الدولي معيار المحاسبة ل وفقا
 في ھذا المعيار للعقار االستثماري المملوك. الواردتستخدم نموذج التكلفة  أن "ةاالستثماري

  
  التعريفات

 

 :لھاالمصطلحات التاليـة في ھـذا المعيار بالمعاني المحددة  تُستخدم            6

  :التي الحية النباتات ھي المثمرة النباتات

 .زراعية منتجات توريد أو إنتاج في تستخدم  )أ(
 

 الفترة، خالل مرة من ألكثر تثمر أن المتوقع من  )ب(
  ھناك إحتمال بعيد من بيعھا كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة.      )ج(

  
  ).المثمرة النباتات تعريف يوضح 41 الدولي المحاسبة معيار منب 5-أ5(الفقرات 

  .الھبوط خسائر ومجمع استھالك مجمع أي طرح بعد األصل به يُثبت الذي المبلغ ھو الدفتري المبلغ

 اقتنائه تاريخ في أصل القتناء تقديمه تم آخر لعوض العادلة القيمة أو المدفوع النقد معادالت أو النقد مبلغھي  التكلفة
ً  –بشكل أولي  – إثباته عند األصل لذلك يُنسب الذي المبلغ ذلك، ينطبق عندما أو، إنشائه، أو  المحددة للمتطلبات وفقا
  ".السھم أساس على الدفع" 2 المالي للتقرير الدولي المعيار مثل المالي، للتقرير األخرى الدولية المعايير في
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ً  التكلفة، محل حل أخر مبلغ أو األصل، تكلفة وھ القابل لالستھالك المبلغ   . المتبقية قيمته منھا مطروحا

  .اإلنتاجي عمره مدى على لالستھالك القابل األصل لمبلغ المنتظم التخصيصھو  االستھالك
  
 ألصل المستمر االستخدام عن تنشأ أن المنشأة تتوقع التي النقدية للتدفقات الحالية القيمةھي  المنشأةب الخاصةقيمة ال

  .التزام تسوية عند تتحملھا أن تتوقع التي أو اإلنتاجي عمره نھاية في استبعاده وعن

 في المشاركين بين نظامية معاملة في التزام، لتحويل سيُدفع أو أصل، لبيع سيُستلم الذي السعرھي  القيمة العادلة
  "قياس القيمة العادلة".)13 المالي(أنظر المعيار الدولي للتقرير  .القياس تاريخ في السوق

  

  .منه هالممكن استرداد المبلغ عن لألصل الدفتري المبلغزيد به يھي المبلغ الذي  خسارة الھبوط

  ھي البنود الملموسة التي: واآلالت والمعدات ،العقارات

  ؛داريةاإلألغراض لأو  ،للغير لتأجيرھاأو  الخدمات،أو  السلعبھا لالستخدام في إنتاج أو توريد  يُحتفظ  )أ(

 توقع أن تُستخدم خالل أكثر من فترة واحدة.يُ   )ب(
  

ً ألصل لقيمة العادلة الھو  استرداده الممكن المبلغ   أيھما أعلى. ه،و قيمه استخدامأمنھا تكاليف البيع،  مطرحا
  

ً  – المنشأة عليه ستحصل الذي المقدر المبلغلألصل ھي  القيمة المتبقية  التكاليف طرح بعد األصل، استبعاد من – حاليا
 .اإلنتاجي عمره نھاية في عليھا يكون أن المتوقع الحالة وفي بالعمر –بالفعل  – األصل كان إذا وذلك لالستبعاد، المقدرة

  ھو: العمر اإلنتاجي

ً  األصل يكون أن خاللھا يتوقع التي الزمنية الفترة  )أ(  أو المنشأة، قبل من لالستخدام متاحا
  

  تحصل عليھا المنشأة من األصل. أن الُمتوقع ،شابھھا ماأو  ،عدد وحدات اإلنتاج  )ب(
  

  اإلثبات
 

 :عندما، وفقط عندماأصل  اأنھ علىلعقارات واآلالت والمعدات ابنود  منتكلفة بند  تُثبت أن يجب               7
 

 ؛لمنشأةا إلىالبند سوف تتدفق ب مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافعاً من المحتمل أن  يكون  )أ(
  
 بطريقة يمكن االعتماد عليھا. –تكلفة البند  قياس يمكن  )ب(

ً  ،بنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الصيانة تُثبت 8  تستوفي عندما ،المالي للتقريرلمعيار الدولي ا لھذا وفقا
 أنھا مخزون.  علىھذه البنود  مثل تُصنف ذلك، وبخالفتعريف العقارات واآلالت والمعدات. 

 وبالتالي،لعقارات واآلالت والمعدات. ا بنود من بنداً  يشكل الذي ما أي لإلثبات، المقاسةوحدة الھذا المعيار  يحدد ال 9
جمع البنود تُ  أنيكون من المناسب  فقدلمنشأة. با خاصة حاالت علىاإلثبات  ضوابطالحكم الشخصي عند تطبيق  يُتطلب
 على القيمة المجمعة. الضوابط تُطبق وأن ،الصغيرة مثل القوالب واألدوات –منفرد  بشكل – المھمةغير 

 تشملوقت الذي يتم فيه تحملھا. وال في ھاومعدات ھا، وآالتھاتكاليف عقارات جميع ،إلثبات ھذاامبدأ  بموجب ،م المنشأةقوِّ تُ              10
لعقارات واآلالت والمعدات والتكاليف التي اأو تشييد بند من بنود  القتناء –بشكل أولي  –تحملھا  يتمھذه التكاليف التي 

ً  –تحملھا  يتم قد تشمل تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات  .صيانتهأو  منه،جزء  استبدالأو  إليه،ضافة لإل – الحقا
تكاليف متكبدة متعلقة بإيجار األصول المستخدمة في إنشاء وإضافة وإحالل جزء من خدمة بند من العقارات، واآلالت 

 .االستخدام حق ولوالمعدات مثل استھالك أص
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 األوليةالتكاليف 

 واآلالت العقاراتمثل ھذه  اقتناء. ورغم أن البيئةبالسالمة أو  تتعلقوالمعدات ألسباب  واآلالتلعقارات ابنود  تُقتنىقد  11
 أنه إاللعقارات واآلالت والمعدات، لي بند موجود ألالمنافع االقتصادية المستقبلية  –بشكل مباشر  – يُزيدال  والمعدات

ً  يكون قد مثل ھذه البنود من  وتتأھلاألخرى.  أصولھاية من مستقبلالقتصادية االمنافع ال على لتحصلللمنشأة  ضروريا
منافع اقتصادية مستقبلية من  َجنَى منالمنشأة  تُمكنألنھا  على أنھا أصول نظراً  لإلثباتلعقارات واآلالت والمعدات ا

 كيميائيةصنع مواد متلك البنود. فعلى سبيل المثال، قد يقوم  تُقتنىلو لم  َجنَيه يمكنكان  عمابھا تزيد  المتعلقة األصول
 تُثبتية الخطرة، وعليه ئاينتاج وتخزين المواد الكيمإلبمتطلبات بيئية  لاللتزام الكيميائية المواد لمناولة معالجات بتركيب
. الكيميائية الموادتتمكن المنشأة من تصنيع وبيع  لن ھاألنه بدون نظراً أنھا أصل  علىالمصنع المتعلقة بھا  تحسينات

لمعيار المحاسبة  وفقاً  للھبوطبه  المتعلقةواألصول  األصل امثل ھذ عن الناتج الدفتري المبلغ يُراجعلك، وبالرغم من ذ
 ."في قيمة األصول الھبوط"36الدولي 

 التكاليف الالحقة

لعقارات واآلالت والمعدات البند من بنود  الدفتري المبلغالمنشأة ضمن  تُثبت، ال 7في الفقرة  الواردمبدأ اإلثبات  بموجب 12
 الصيانة. تكاليف الخسارة أو الربحضمن  تحملھامن ذلك، تُثبت ھذه التكاليف عند  وبدالً اليومية للبند.  الصيانةتكاليف 

ً صغيرة.  قطع تكلفة تشملوالمھمات المستھلكة، وقد  لتكاليف العم – رئيسبشكل  –اليومية ھي   يُوصف ما وغالبا
 . والمعدات واآلالت العقارات" بند من بنود وصيانة"إصالح  لـ أنه علىات النفق ھذهمن  الغرض

 يتطلب قد ،. فعلى سبيل المثالمنتظمةعلى فترات  ھابعض بنود العقارات واآلالت والمعدات استبدال منأجزاء  تتطلب قد 13
ً تبطين فرن الطائرة  مطابخمثل المقاعد و للطائرات الداخلية التجھيزاتتتطلب  قد، أو االستخدامبعد عدد محدد من ساعات  ا

لتقليل مرات  –أيضاً  – والمعدات واآلالت العقاراتبنود  تُقتنىعدة مرات خالل العمر اإلنتاجي للطائرة. وقد  استبدالھا
مبدأ  بموجب. الدوري غير االستبدال مرات تقليل أو ،الجدران الداخلية لمبنى استبدالمثل  الدوري، االستبدالتكرار 

 جزء استبداللبند العقارات واآلالت والمعدات تكلفة  الدفتري المبلغضمن  تُثبتالمنشأة  فإن، 7اإلثبات الوارد في الفقرة 
 األجزاءالدفتري لتلك  المبلغ إثبات ويُلغى. اإلثبات ضوابط اُستوفيت إذا التكلفة، تلك تحمل يتم مامثل ھذا البند عند من

ً  اُستبدلتالتي   ).72–67الواردة في ھذا المعيار (انظر الفقرات  اإلثباتإلغاء  قتضياتلم وفقا

ً لعيوب لرئيسة  ةدوري فحوصات إجراءقد يكون  14  علىستمرار تشغيل بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات (ال شرطا
 تُثبت رئيس،فحص  كل إجراءعند ولبند أم ال. ا منإذا اُستبدلت أجزاء  ماطائرة) وذلك بغض النظر ع المثال، سبيل
 إثبات ويُلغى. اإلثبات ضوابط اُستوفيتإذا  استبدال أنه علىضمن المبلغ الدفتري لبند العقارات واآلالت والمعدات  تكلفته

بغض النظر عما إذا كان  ذلك ويحدث). المادية األجزاء عن له تمييزاً ( السابق الفحص تكلفةمتبقي من  دفتري مبلغأي 
 أن يمكن ضرورياً، يكون وعندماأو تشييد البند.  اقتناء فيھا تم التي المعاملة ضمنقد تم تحديد تكلفة الفحص السابق 

 تم عندماكانت عليه تكلفة مكون الفحص الموجود  لمامؤشر  افحص مشابه مستقبلي على أنھلالتكلفة المقدرة  تُستخدم
 يده. أو تشي البند اقتناء

  
 

  
  القياس عند اإلثبات

 

  بتكلفته. ،الذي يتأھل لإلثبات على أنه أصل ،والمعدات واآلالت بند من بنود العقاراتال يُقاس أن يجب        15

  عناصر التكلفة

 بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات:التكلفة  تشمل          16

 الخصومات التجارية طرحبعد  للرد،رسوم االستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة  ذلك في بما ،شرائه سعر  )أ(
 .التخفيضاتو

للتشغيل بالطريقة  قابالً ليكون  له الالزمة وبالحالةإلى جلب األصل إلى الموقع  –بشكل مباشر  – تعودأي تكاليف   )ب(
 اإلدارة. قبلمن  المقصودة

  



  16 الدولي المحاسبة معيار
  
 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  4  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

  
  

 

 تتحمله الذي االلتزام وھوالبند وإعادة الموقع الذي يوجد به إلى ما كان عليه،  نقلقدير األولي لتكاليف تفكيك وتال  )ج(
كنتيجة الستخدام البند خالل فترة معينة ألغراض بخالف إنتاج المخزون خالل  أو البند يُقتني عندما إمامنشأة ال

  .تلك الفترة

 :للبند –بشكل مباشر  – تعودأمثلة للتكاليف التي              17

بشكل مباشر  – الناشئة") الموظف منافع" 19في معيار المحاسبة الدولي  ُعرفت(كما  الموظف منافعتكاليف   )أ(
 بنود العقارات واآلالت والمعدات. منبند  اقتناءأو  تشييد عن –

 تكاليف إعداد الموقع.  )ب(

 .األوليةالمناولة وتكاليف التسليم   )ج(

 التجميع.وتكاليف التركيب   )د(

 أثناء ُمنتجة بنودمن بيع أي  المتحصالتصافي  طرحبعد  ،بشكل سليم يعملكان األصل  إذا ما تجريبتكاليف (ھـ)      
 .المعدات) تجريبتلك الحالة (مثل العينات المنتجة عند بذلك الموقع و إلى األصل جلب

األتعاب المھنية.   )و(

الموقع الذي يوجد به  وإعادة نقلبتفكيك و " على تكاليف االلتزاماتنوالمخز" 2تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي  18
 تُثبتنتيجة الستخدام البند إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة. كخالل فترة معينة  تحملھا يتمبند إلى ما كان عليه والتي ال

ً  عنھاالمحاسبة  تتم تكاليف مقابل االلتزامات وتُقاس  وفقاً ، 16ولي أو معيار المحاسبة الد 2لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا
 ".االلتزامات المحتملة واألصول المحتملةوالمخصصات " 37لمعيار المحاسبة الدولي 

 معدات:الو واآلالت ،العقارات بنود منبند لتكاليف  تُعد ال التيأمثلة التكاليف             19

 جديدة. إنشاءاتتكاليف افتتاح   )أ(

 منتج أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف أنشطة اإلعالن والترويج). تقديمتكاليف   )ب(

 تكاليف تدريب الموظفين). ذلك في بماعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء (األ مباشرةتكاليف   )ج(

 .األخرى والعموميةاإلدارية  التكاليف   )د(

دما يكون البند في الموقع نلبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ع الدفتري المبلغ ضمنالتكاليف  إثبات يتوقف 20
درج التكاليف التي تم تحملھا ال تُ  عليه، وبناءً اإلدارة.  قبل منبالطريقة المقصودة  للتشغيل قابالً وبالحالة الالزمة ليكون 

التكاليف التالية  تُدرجلذلك البند. فعلى سبيل المثال، ال  الدفتري المبلغ ضمنآخر  إلىالبند من مكان  نقلعند استخدام أو 
 لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات: الدفتري المبلغ ضمن

يُستخدم  أو بعداإلدارة ولم يُستخدم  قبل من المقصودةللتشغيل بالطريقة  قابلبند ال بينما تحملھا تمالتكاليف التي   )أ(
 بأقل من الطاقة الكاملة.

 الطلب على مخرجات البند. ينمو أن إلى تحملھا يتم، مثل تلك التي األوليلتشغيل ا خسائر  )ب(

 عمليات المنشأة. جميعتكاليف تغيير الموقع أو إعادة تنظيم جزء من أو   )ج(

ضرورية  تُعد المعدات، ولكنھا الالت واآلعقارات والأو تطوير بند من بنود  بتشييد يتعلق فيماتحدث بعض العمليات  21
تحدث ھذه العمليات  قد. اإلدارة قبل من المقصودة بالطريقة للتشغيل قابالً  ليكون له الالزمة وبالحالة الموقع إلىالبند  لجلب

 علىالمبنى  موقعاستخدام  خالل منيُكتسب دخل  قد المثال، سبيل فعلى. التطويرأو  التشييدالعرضية قبل أو أثناء أنشطة 
 وبالحالة الموقع إلى البند لجلبضرورية  تُعد ال. ونظرا ألن العمليات العرضية التشييد يبدأأن  إلىللسيارات  موقف أنه

 المتعلقة والمصروفات ،دخل العمليات العرضية فإن، اإلدارة قبل من المقصودة بالطريقة للتشغيل قابالً  ليكون له الالزمة
 مصروف المتعلقة بھما.وال الدخل اتتصنيففي  وتُضمنالربح أو الخسارة  ضمن تُثبتبه، 
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مشابھة  أصوالً منشأة ال تصنع فعندما. اقتناؤه تم ألصل ھي كما ھاباستخدام المبادئ نفس داخلياً  الُمشيد األصلتُحدد تكلفة  22
لبيع (انظر معيار لأصل  تشييدھي نفسھا تكلفة  –عادة  –العادي لألعمال، فإن تكلفة األصل تكون  السياق في لبيعل

ال تدرج ضمن  ،. وبالمثلالتكاليفھذه  مثللوصول إلى ا عندأي أرباح داخلية  تُستبعد ،عليه وبناءً ). 2المحاسبة الدولي 
 التشييدعند  تحملھا تمو الموارد األخرى التي أ ل،العم أو ،الخام المواد من للفاقد العادية غير المبالغ تكلفة تكلفة األصل

 للمبلغمكون  أنھا على الفائدة إلثبات ضوابط" تكلفة االقتراض" 23. ويضع معيار المحاسبة الدولي لألصل الداخلي
 .داخلياً  الُمشيدالدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات 

ً  المشيدةعن النباتات المثمرة بنفس طريقة البنود  المحاسبة تتم           أ 22 واآلالت والمعدات قبل وجودھا في الموقع  للعقارات داخليا
" في التشييد" إلى اإلشارة فإنبالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. ونتيجة لذلك،  للتشغيل قابلةلتكون  الالزمة وبالحالة

 بالحالةو الموقع في تكون أن قبلالمثمرة  النباتاتتقرأ على أنھا تشمل األنشطة الضرورية لزراعة  أن ينبغيھذا المعيار 
 بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة.  للتشغيل قابلةالالزمة لتكون 

  

 قياس التكلفة

بنود العقارات واآلالت والمعدات ھي ٌمعادل السعر النقدي في تاريخ اإلثبات. وإذا تم تأجيل الدفع لما  منبند التكلفة  23
فترة  مدى النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على ل السعريُثبت الفرق بين ُمعادِ فاالئتمان العادية،  مدديتجاوز 
 .23مثل ھذه الفائدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  تُرسملما لم  ،االئتمان

من أصول  مزيجأو  ،ير نقديةغأصل أو أصول  مقابل فيأو أكثر من بنود العقارات واآلالت والمعدات  واحد يُقتنىقد  24
على  –أيضا  –نطبق يآخر، ولكنه بير نقدي واحد غبادلة أصل إلى مُ  – فقط – التالي النقاش ويشيرنقدية وغير نقدية. 

واآلالت والمعدات بالقيمة  العقاراتبند من بنود القاس تكلفة مثل ھذا في الجملة السابقة. وتُ  الموضحة الُمبادالت جميع
من  أليأو (ب) يكن من غير الممكن قياس القيمة العادلة ، التجاريلجوھر ا إلى الُمبادلة معاملة رالعادلة ما لم (أ) تفتق

بھذه الطريقة حتى إذا  اقتناؤه تم الذي البندقاس الُمتنازل عنه بطريقة يمكن االعتماد عليھا. ويُ  األصلستلم أو المُ  األصل
 فإنبالقيمة العادلة،  ؤهالذي تم اقتنا البند يُقاس. وإذا لم الحال في –إثبات األصل الُمتنازل عنه  تلغيالمنشأة أن  تستطعلم 

 .عنه الُمتنازلالدفتري لألصل  بالمبلغقاس تكلفته تُ 

تتغير تدفقاتھا النقدية  أنتوقع يُ  إليهمدى الذي الفي الحسبان  باألخذ تجاريجوھر  ُمبادلة لمعاملةتحدد المنشأة ما إذا كان  25
 :عندما تجاري جوھر ُمبادلة لمعاملة. ويكون للمعاملةالمستقبلية نتيجة 

التدفقات النقدية  تكوينسـتلم عن لتدفقـات النقديـة من األصل المُ اتوقيـت، ومبلغ) و، مخاطر( تكوينختلف ي  )أ(
 حول.من األصل المُ 

 .بالمعاملة الُمتأثرالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة ب الخاصةالقيمة  للُمبادلة،نتيجة  ،تغيرت  )ب(

 .الُمتبادلةلقيمة العادلة لألصول ل بالنسبة اً الفرق في (أ) أو (ب) كبير يكون  )ج(

 الُمتأثرالمنشأة  عملياتلجزء من لالمنشأة ب الخاصة، فإن القيمة تجاري جوھر ُمبادلة لمعاملةتحديد ما إذا كان  لغرض
أة المنش حاجةيجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب. وقد تكون نتائج ھذه التحليالت واضحة دون  بالمعاملة

  .مفصلةجراء حسابات إل

 القيمة قياسات نطاق في التقلب يكون ال(أ)  عندما ايمكن االعتماد عليھ بطريقةللقياس  قابلةألصل لالقيمة العادلة  تكون 26
 بشكلاحتماالت التقديرات المتنوعة ضمن النطاق  تقديرمن الممكن  يكون(ب)  أو كبيراً  األصل لذلك المعقولة العادلة

يمكن االعتماد  بطريقةعند قياس القيمة العادلة. فإذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة  ھامعقول واستخدام
عنه تُستخدم لقياس تكلفة  الُمتنازلالقيمة العادلة لألصل  فإن، عنه الُمتنازلستلم أو األصل عليھا ألي من األصل المُ 

 .واضحبشكل  –أكثر  بَيّنهالعادلة لألصل الُمستلم القيمةستلم ما لم تكن األصل المُ 

 [حذفت]             27

ً ة يالحكوم بالمنحبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ل الدفتري المبلغخفض يُ  أن يمكن 28 لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا
 ".الحكومية ةالمحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعد" 20
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 بعد اإلثبات القياس

 
 ،31أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة  ،30على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  يجب 29

 العقارات واآلالت والمعدات. اتفئ من ةكامل فئةالسياسة على  تلكويجب عليھا أن تطبق  ،المحاسبية سياستھا أنهعلى 

  نموذج التكلفة

ً منھا أي مجمع العلى أنه أصل، يجب أن يُسجل  هبعد إثبات 30 بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بتكلفته مطروحا
  استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط.

 نموذج إعادة التقويم

بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات، الذي يمكن قياس قيمته العادلة العلى أنه أصل، يجب أن يُسجل  هبعد إثبات 31
عن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقويم مطروحاً منھا  عبارة وھوتقويم، البطريقة يمكن االعتماد عليھا، بمبلغ إعادة 

 –بشكل كاٍف  –ت بانتظام تُجرى إعادة التقويما أنأي مجمع استھالك الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة. ويجب 
عن المبلغ الذي سيُحدد باستخدام القيمة العادلة في  –بشكل ذي أھمية نسبية  –أال يختلف المبلغ الدفتري  لضمان

 نھاية فترة التقرير. 

  [حذفت]           -32
33  
 عندما. تقويمھا يُعاد التيفي القيم العادلة لبنود العقارات واآلالت والمعدات  التغيراتعلى  اتيعتمد تكرار إعادة التقويم 34

إعادة تقويم  إجراءتطلب يُ  هالدفتري، فإن مبلغهعن  –بشكل ذي أھمية نسبية  –تختلف القيمة العادلة ألصل ُمعاد تقويمه 
تستلزم إعادة  وبالتالي ،العادلة القيمةفي  كبيرة ومتقلبة لتغيراتبعض بنود العقارات واآلالت والمعدات  تتعرضإضافي. 

تغيرات ال ذاتلبنود العقارات واآلالت والمعدات  ةغير ضروري هإعادة التقويمات المتكررة ھذ مثل. وتُعد ةتقويم سنوي
كل ثالث أو خمس  –فقط  –يُعاد تقويم البند  أنمن ذلك، قد يكون من الضروري  فبدالً العادلة.  القيمةفي  فقط الضئيلة

 سنوات. 

المبلغ المعاد  إلى تعديلهيتم  األصل لھذامعدات فإن المبلغ الدفتري الالت واآلعقارات وال بنود منتقويم بند  يُعادعندما  35
 األصل بإحدى الطرق التالية: معالجة تتم التقويم إعادة. في تاريخ تقويمه

 إعادة تتملألصل. على سبيل المثال، قد  الدفتري المبلغ تقويمإجمالي القيمة الدفترية بطريقة تتفق مع إعادة  تعديل  )أ(
تناسبي  بشكلعرضھا  إعادةقابلة للمالحظة أو قد يتم  سوقية بياناتبالرجوع إلى  الدفتري المبلغ إجماليعرض 

 الدفتري المبلغالفرق بين إجمالي  ليعادل التقويم تاريخ في االستھالك مجمع. يتم تعديل الدفتري المبلغ فيالتغير  مع
 أو الھبوط، خسائرمجمع  الحسباناألخذ في  بعدالدفتري  ومبلغهلألصل 

 لألصل. الدفتري المبلغإجمالي  مقابل االستھالك مجمع استبعاد  )ب(
  

وفقاً  عنه المحاسبة تتم الذي الدفتري المبلغ في التخفيضأو  الزيادةمن  جزءً  االستھالكفي مجمع  التعديل مبلغ ويعد
.40 و 39للفقرات 

فئة العقارات واآلالت والمعدات  كامليُعاد تقويم  أنيجب  إنهالت والمعدات، فاآلعقارات والتقويم بند من بنود  أعيدإذا  36
. األصل ھذاالتي ينتمي إليھا 

 وفيمافئة العقارات واآلالت والمعدات ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأة.  37
 يلي أمثلة لفئات منفصلة:

 األراضي.  )أ(

 األراضي والمباني.  )ب(

 اآلالت.  )ج(

 السفن.  )د(

 الطائرات.(ھـ)        
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 سيارات.ال         )و(

 األثاث والتجھيزات  )ز(

 .المكتبيةمعدات ال  )ح(

 المثمرة النباتات  )ط(

لألصول  االنتقائيتجنب إعادة التقويم ل َواِحد َوْقتٍ  فِيلعقارات واآلالت والمعدات افئات  من فئة ضمنبنود التقويم  يُعاد 38
 أن يمكن ذلك، من وبالرغمتواريخ مختلفة.  فيھي  كمافي القوائم المالية عن مبالغ تُعد خليطا من التكاليف والقيم  والتقرير

األصول خالل فترة قصيرة وشريطة  فئةإعادة تقويم  يكتملأن  شريطة دوريعلى أساس  األصولفئات  من فئةتقويم  يُعاد
 . اتأن يتم تحديث إعادة التقويم

 وتُجمعالدخل الشامل اآلخر  ضمنالزيادة  تُثبت أن يجب فإنهتقويم، الالدفتري ألصل نتيجة إلعادة  المبلغ يزداد عندما 39
 أوالربح  ضمنيجب أن تُثبت الزيادة  فإنهمن ذلك،  وبالرغمفائض إعادة التقويم.  عنوانحقوق الملكية تحت  ضمن

 .ألصل نفسهلضمن الربح أو الخسارة  –سابقاً  –انخفاض إعادة تقويم ُمثبت يعكسالذي  بالقدر الخسارة

 وبالرغمو الخسارة. أ الربح ضمن االنخفاض يُثبتن تقويم، فإنه يجب أالالدفتري ألصل نتيجة إلعادة  المبلغإذا انخفض  40
إعادة التقويم  فائض فيأي رصيد دائن يوجد  بقدرالدخل الشامل اآلخر  ضمن االنخفاض يُثبت أن يجب فإنه ذلك، من
ضمن حقوق الملكية تحت  الُمجمعالدخل الشامل اآلخر المبلغ  ضمن الُمثبت االنخفاض يُقلصاألصل. و بذلكمتعلق ال

 .فائض إعادة التقويم عنوان

 –معدات الالت واآلعقارات وال بنود منيتعلق ببند  فيماتقويم الُمدرج ضمن حقوق الملكية اليمكن أن يُحول فائض إعادة  41
األصل  يُخرد عندما ككلتحويل الفائض  علىذلك  ينطوياألصل. وقد  إثبات يُلغىإلى األرباح المبقاة عندما  –مباشر  بشكل

في مثل ھذه الحالة، وقبل المنشأة.  منالفائض أثناء استخدام األصل  بعض يُحول أن يمكن ذلك، من وبالرغم. يُستبعدأو 
عاد تقويمه لألصل واالستھالك على الدفتري المُ  المبلغالفرق بين االستھالك على أساس  ھوحول الفائض المُ  مبلغكون سي

 و الخسارة.أ الربحفائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل  من تيالتحو تُجرىأساس التكلفة األصلية لألصل. وال 

ـ وفقاً  تويُفصح عنھا ـ إن وجد ،عن إعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات الناشئةالضرائب على الدخل  آثار تُثبت 42
 ".ضرائب الدخل" 12لمعيار المحاسبة الدولي 

  االستھالك

معدات تكون تكلفته كبيرة فيما يتعلق الالت واآلعقارات والكل جزء من بند من بنود  –منفصل  بشكل –أن يُستھلك  يجب 43
  .بإجمالي تكلفة البند

معدات ألجزائه المھمة الالت واآلعقارات والمن بنود  ببند يتعلق فيما –بشكل أولي  –المنشأة المبلغ الُمثبت  تخصص 44
الطائرة  ھيكل –بشكل منفصل  –المثال، قد يكون من المناسب أن يُستھلك كل جزء. فعلى سبيل  –بشكل منفصل  –وتستھلك 

منشأة عقارات وآالت ومعدات تخضع لعقد إيجار تشغيلي والتي تكون فيه ال تقتني عندماومحركات الطائرة. وبالمثل، 
التي تعود ولفة ذلك البند المبالغ الُمنعكسة في تك –منفصل  بشكل –المنشأة ھي المؤجر، قد يكون من المناسب أن تستھلك 

 شروط اإليجار المرغوبة وغير المرغوبة بالنسبة لشروط السوق.  إلى

ھما نفس العمر  يكونانمعدات عمر إنتاجي وطريقة استھالك الالت واآلعقارات وال بنود منيكون لجزء مھم من بند  قد 45
يمكن تجميع مثل ھذه األجزاء عند تحديد عبء االستھالك. فاإلنتاجي وطريقة االستھالك لجزء مھم آخر من ذلك البند نفسه. 

أيضا  تستھلكمعدات، فإنھا الالت واآلعقارات وال بنود منبند  منجزاء األبعض  –منفصل  بشكل –المنشأة  تستھلكبقدر ما  46
 دىبشكل منفرد. وإذا كان ل – مھمة تعد ال التي األجزاء من البند من المتبقي ويتكونالمتبقي من البند.  – منفصل بشكل –
 صادقبشكل  –الستھالك المتبقي بطريقة تعبر  ضروريةكون ت قد التقريب طرق فإنلھذه األجزاء،  متنوعةلمنشأة توقعات ا

 .ألجزائهعن نمط االستھالك و/أو العمر اإلنتاجي  –

 جمالي تكلفة البند.إل بالنسبةتكلفة مھمة  ليس لھا التياألجزاء من البند  –منفصل  بشكل –منشأة أن تستھلك القد تختار  47

  .المبلغ الدفتري ألصل آخر في يُضمنو الخسارة مالم أ الربح ضمنكل فترة لاالستھالك  ءأن يُثبت عْب يجب 48
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ً  –وبالرغم من ذلك، تُستخدم  .الخسارة أو الربحضمن  – عادةً  –لفترة ليُثبت عبء االستھالك  49 المنافع االقتصادية  – أحيانا
 األصلاالستھالك جزًء من تكلفة  عبءيشكل  ،في ھذه الحالةوفي أصل ما في إنتاج أصول أخرى.  الكامنةالمستقبلية 

تكاليف تحويل  فيوالمعدات الصناعية  اآلالت استھالك يُضمن المثال، سبيل علىالدفتري.  مبلغه في ويُضمنخر آلا
العقارات واآلالت والمعدات المستخدمة في أنشطة  استھالك يُضمن قد ،). وبالمثل2معيار المحاسبة الدولي  أنظرلمخزون (ا

 ".األصول غير الملموسة" 38لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً  ُمثبتتكلفة أصل غير ملموس  فيالتطوير 

 االستھالك وفترة لالستھالك القابل المبلغ

 أن يُخصص المبلغ القابل لالستھالك لألصل على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي.  يجب 50

التوقعات  تختلف وعندمافي نھاية كل سنة مالية،  –األقل  على – اإلنتاجيتُراجع القيمة المتبقية لألصل وعمره  أنيجب  51
ً ه تغير في تقدير محاسبي أن علىجب المحاسبة عن التغير(التغيرات) ت إنهعن التقديرات السابقة، ف لمعيار المحاسبة  وفقا

 ".التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءوالسياسات المحاسبية " 8الدولي 

 عن تزيدالقيمة المتبقية لألصل ال  أنالدفتري، طالما  مبلغه عن تزيدستھالك حتى ولو كانت القيمة العادلة لألصل اال يُثبت 52
 صل الحاجة إلى استھالكه.األنفي إصالح وصيانة يال ومبلغه الدفتري. 

 –غالباً  –تكون القيمة المتبقية لألصل  ،قيمته المتبقية. وفي الواقع العملي طرحصل بعد ألالقابل لالستھالك ل المبلغحدد يُ  53
 القابل لالستھالك.  المبلغعند حساب  نسبية أھمية ذاتغير  عليه وبناًء مھمة،غير 

ذلك، يكون عبء االستھالك  يحدث وعندماالدفتري لألصل.  المبلغأو أكبر من  مساوٍ ألصل إلى مبلغ لالقيمة المتبقية  تزدادقد  54
 الدفتري لألصل.  المبلغ دون ما مبلغإلى  –الحقاً  – المتبقية قيمتهتنخفض  أن، وإلى لم، ما صفراً لألصل 

ً  عندما األصليبدأ استھالك  55  للتشغيل قابالً  ليكون له الالزمةيكون في الموقع وبالحالة  عندما أيلالستخدام،  يكون متاحا
أنه ُمحتفظ به للبيع  علىتاريخ الذي يُصنف فيه األصل الصل في األ. ويتوقف استھالك اإلدارة قبل من المقصودة بالطريقة

ً لبيع) لحتفظ بھا (أو يُدرج فيه األصل ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا مُ  و أ، 5للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا
 عندماأو  ُمعطالً ال يتوقف االستھالك عندما يصبح األصل  عليه، وبناءً . أبكرأيھما  ،األصل إثبات فيهيُلغى  الذيتاريخ ال في

ً ستھلكاألصل مُ  يكن لم مامن االستخدام النشط  يُعزل  يمكن الكلالستھ االستخدام طرق بموجب، ذلك من وبالرغمبالكامل.  ا
 إنتاج. يوجد ال عندما صفراً عبء االستھالك  يكون أن

  

 وبالرغماستخدامه.  خالل من – رئيسبشكل  –في األصل من قبل المنشأة  الكامنةالمنافع االقتصادية المستقبلية  تًستھلك 56
 معطالً،األصل  يبقى حينماالتآكل و البِلَىو ،عوامل أخرى، مثل التقادم الفني أو التجاري عن –عادة  – ينتج، ذلك من

عند  الحسبانتُؤخذ جميع العوامل التالية في  وبالتالي،الحصول عليھا من األصل.  يمكنلمنافع االقتصادية التي لنقصان 
  :لألصل اإلنتاجيتحديد العمر 

 المادي الُمتوقع.  إنتاجهأو  ،إلى الطاقة المتوقعة لألصل باإلشارةتوقع لألصل. ويُقدر االستخدام االستخدام المُ   )أ(

األصل،  لھايُستخدم سالتي  المناوباتالذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد  ،البلى والتآكل المادي المتوقع  )ب(
 .حينما يكون معطالً  تهوصيان باألصلوالصيانة، والعناية  اإلصالحوبرنامج 

 إنتاجاج، أو عن التغير في طلب السوق على عن التغيرات أو التحسينات في اإلنت الناشئأو التجاري  التقنيالتقادم   )ج(
 باستخدامتم إنتاجه  بند بيعفي أسعار  المتوقعةالمستقبلية  االنخفاضاتتشير  قدخدمة. المنتج أو ال مناألصل 
 االقتصادية المنافع في االنخفاضالتجاري لألصل، والذي بدوره قد يعكس  أو التقنيتوقع التقادم  إلىاألصل 
 .اآلصل في منةالكا المستقبلية

 . به المتعلقةيجار اإلعلى استخدام األصل، مثل تواريخ انتھاء عقود  شابھھا ماو أ النظاميةالقيود   )د(

 علىسياسة المنشأة إلدارة األصل  تنطويقد فلمنشأة. ل األصل من ةالمتوقع المنفعة ضوء فيالعمر اإلنتاجي لألصل  عرفيُ  57
 وبناءً . األصل فيمحددة من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة  نسبةأو بعد استھالك  محدد وقتبعد  األصولاستبعاد 
 شخصي اجتھاد مسألةتقدير العمر اإلنتاجي لألصل  يُعدألصل أقصر من عمره االقتصادي. لقد يكون العمر اإلنتاجي  عليه،
 .خبرة المنشأة مع أصول مشابھة إلى تستند
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ً  اقتناؤھما يتم عندما حتى ،بشكل منفصل –ا ملالنفصال وتتم المحاسبة عنھ قابلين أصليناألراضي والمباني  تُعد 58  ومع. معا
عمر إنتاجي غير محدد  – عادةً  – لألراضي فإنستخدمة لطمر النفايات، بعض االستثناءات، مثل المحاجر والمواقع المُ 

قابلة لالستھالك. وال تؤثر الزيادة في قيمة  تُعد أصوالً  عليه اءً وبنستھلك. أما المباني فلھا عمر إنتاجي محدد ال تُ  عليه وبناءً 
 لمبنى. ل لالستھالك القابل المبلغالمشيد عليھا مبنى على تحديد  األراضي

 األراضيذلك الجزء من أصل  إنما كان عليه، ف إلىوإعادة الموقع  اإلزالةو التفكيكتكاليف  األراضيتشمل تكلفة  عندما 59
ذاتھا  لألراضيتحمل تلك التكاليف. في بعض الحاالت، قد يكون ب عليھا الحصول تم التيفترة المنافع  مدىيستھلك على 

 منھا. ستُستمد التي المنافعبطريقة تعكس  تُستھلك الحالة تلكعمر إنتاجي محدد، وفي 

 طريقة االستھالك

ً  –ستھلك يجب أن تعكس طريقة االستھالك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تُ  60 المنافع االقتصادية المستقبلية  –له  وفقا
 .لألصل من قبل المنشأة

في النمط  مھمتغير  ُوجدفي نھاية كل سنة مالية على األقل، وإذا  األصل على الُمطبقةيجب أن تُراجع طريقة االستھالك  61
. الُمَغيّرتعكس النمط لغير الطريقة أن تُ  يجب فإنه، األصلالمنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في  الستھالك الُمتوقع

ً ير في تقدير محاسبي يأنه تغ علىير يويجب أن يُحاسب عن مثل ھذا التغ  .8لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا

مدى عمره  علىعلى أساس منتظم  لألصل لالستھالكطرق استھالك متنوعة لتخصيص المبلغ القابل  تُستخدم أن يمكن 62
 استھالكالمتناقص، وطريقة وحدات اإلنتاج. وينتج عن  الرصيدطريقة وھذه الطرق طريقة القسط الثابت،  تشملاإلنتاجي. 

طريقة القسط المتناقص  عن وينتجالعمر اإلنتاجي إذا لم تتغير القيمة المتبقية لألصل.  مدىثابت على  عبءالقسط الثابت 
. اإلنتاجاالستخدام المتوقع أو  إلىيستند  عبءحدات اإلنتاج العمر اإلنتاجي. وينتج عن طريقة و مدىمتناقص على  عبء

في  الكامنةالمنافع االقتصادية المستقبلية  الستھالكالنمط المتوقع  – حد أبعد إلى –وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس 
ھذه المنافع  الستھالكقع نمط المتوال فيتغير  يوجدمن فترة إلى أخرى مالم  –بشكل ثابت  –تلك الطريقة  وتُطبق. األصل

 االقتصادية المستقبلية.

. مناسبةليست  األصلالنشاط الذي يتضمن استخدام  بواسطة توليدھااالستھالك التي تعتمد على اإليرادات التي يتم  طريقة       أ  62
عامة عوامل أخرى بخالف استھالك المنافع  بصورة تعكس األصلاستخدام  يتضمن الذي النشاط من المتولدةاإليرادات 

االقتصادية لألصل. على سبيل المثال، تتأثر اإليرادات بمدخالت وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات في حجم 
  .األصل استھالك بھا تم التي الطريقة على تأثير له ليس والذي بالتضخم اإليرادات سعر مكون يتأثر قد. رواألسعا المبيعات

  

 الھبوط

 36المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي  فإنبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات،  ةلتحديد ما إذا كانت قد ھبطت قيم 63
". يشرح ذلك المعيار كيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري ألصولھا، وكيف تحدد المبلغ الممكن األصول قيمة في الھبوط"

 . ھاإثبات تعكسأو  ،ت خسارة ھبوطاسترداده من األصل، ومتى تُثب

 [حذفت]         64

  التعويض عن الھبوط 

 لتخليقدت أو تم ايجب أن يُدرج التعويض من أطراف ثالثة عن بنود العقارات واآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا، أو فُ  65
  ضمن الربح أو الخسارة، وذلك عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل.  ،عنھا

من  مدفوعاتهأو  ،المتعلق بھا بالتعويضأو خسائرھا، والمطالبات  ،الھبوط في قيم بنود العقارات واآلالت والمعدات يُعد 66
بشكل منفصل  –عنھا  ويُحاسب منفصلةاقتصادية  أحداثا ،لالستبدال كأجزاءأصول  تشييدأو  شراءوأي  ه،ثالث أطرافقبل 

 كما يلي: –

ً  المعداتو اآلالتالھبوط في قيم بنود العقارات و يُثبت  )أ(   ؛36لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا

ً  يتحدد،   )ب(  الُمخردة أو الُمستبعدة؛  والمعدات واآلالت العقاراتإثبات بنود  إلغاء المعيار، لھذا وفقا

قدت، أو تم فُ  أووالمعدات التي ھبطت قيمتھا،  واآلالتعن بنود العقارات  الثالثة األطراف منالتعويض  يُدرج  )ج(
  ؛الخسارة أو الربح ضمن التحصيل، مستحق يصبح ماعند ،التخلي عنھا
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ً  ،حددتُ   )د(  الُمشيدةأو  ةعادة لما كانت عليه أو المشتراوالمعدات المُ  واآلالتتكلفة بنود العقارات  ،لھذا المعيار وفقا
 . لالستبدال أجزاء أنھا على

 اإلثباتإلغاء 

 
 :والمعدات واآلالت العقاراتمن بنود  لبند الدفتري المبلغ إثبات يُلغى أن يجب          67

 ؛ أو هعند استبعاد  )أ(
  

 عندما ال يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.  )ب(

 إثباتالناشئة عن إلغاء  الخسارةأو  المكسبدرج يُ يجب أن  ،معداتالو واآلالتعقارات البند من بنود  إثبات يٌلغى ماعند 68
 وإعادة البيععند  ذلك خالف اإليجار عقود 16الدولي للتقرير المالي  المعيار(ما لم يتطلب  الخسارة أو الربح ضمنبند ال

أنھا إيراد.  علىالمكاسب  تُصنف أن يجوز وال). االستئجار

 واآلالتبنود العقارات  –روتيني  بشكل –العادية، ببيع  أنشطتھافي سياق  ،وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة التي تقوم        أ 68
توقف عن يُ  مامثل تلك األصول إلى المخزون بمبلغھا الدفتري عند تحوللتأجير للغير، أن لحتفظ بھا يُ  التي والمعدات

ً أنھا إيراد  على أن تُثبت المتحصالت من بيع مثل تلك األصول يجبلبيع. ولبھا  اً حتفظتأجيرھا وتصبح مُ   للمعيار وفقا
 تُحولعندما  5 المالي. وال ينطبق المعيار الدولي للتقرير "العمالء مع العقود من اإليرادات" 15 المالي للتقرير الدولي
 إلى المخزون. لألعمال، العادي السياق فيلبيع ليُحتفظ بھا التي ،األصول

الدخول في عقد إيجار ب أوالبيع، ب العقارات واآلالت والمعدات بطرق متنوعة (مثالً بند من بنود لستبعاد اال يحدثيمكن أن  69
على السيطرة  للبندالمتلقي  حصولالتبرع). تاريخ استبعاد بند من بنود العقارات، واآلالت والمعدات ھو تاريخ بتمويلي، أو 

ً  يهعل  الدولي المعيارطبق ين. و15 المالي للتقرير الدولي رالمعيا فياستيفاء إلتزام األداء  يتملمتطلبات تحديد متى  وفقا
 .االستئجارإعادة بالبيع وب االستبعاد على 16 المالي للتقرير

 ،معداتالالت واآلعقارات والالمبلغ الدفتري لبند من بنود  ضمن، 7مبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  بموجبالمنشأة،  أثبتت إذا 70
ستبدل بغض النظر عما إذا كان الجزء تلغي إثبات المبلغ الدفتري للجزء المُ  ذلكبعد  إنھاف البند،جزء من  استبدالتكلفة 

، الُمستبدلالدفتري للجزء  المبلغ تحددلمنشأة أن لأم ال. أما إذا كان من غير العملي  –بشكل منفصل  – اُستھلك قدالُمستبدل 
 .تشييدهأو  اقتنائهستبدل في وقت على أنھا مؤشر لما كانت عليه تكلفة الجزء المُ  االستبدالتستخدم تكلفة  أنيمكنھا  إنهف
 

والمعدات بالفرق بين صافي  واآلالتبنود العقارات  منبند  إثباتإلغاء  عن الناشئة الخسارة أو المكسب يُحدد أن يجب 71
الدفتري للبند. والمبلغ ،إن وجد ،االستبعاد متحصالت

واآلالت والمعدات وفقاً  العقارات بنود من بند استبعاد من الناتجة الخسارة أو المكسب في المضمنوض تحديد مبلغ الع يتم 72
ً  ويجب. 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  72-47لمتطلبات تحديد سعر المعاملة في الفقرات  عن  المحاسبة الحقا

ً  الخسارة أو المكسب في المضمنالتغيرات في المبلغ المقدر للعوض   المعيار في المعاملة سعر في التغيرات لمتطلبات وفقا
 .15 المالي للتقرير الدولي

  
 

  
 اإلفصــاح
 

 : ن، عالمعداتلعقارات واآلالت وافئات  منيجب أن تفصح القوائم المالية، لكل فئة          73

  ؛أسس القياس المستخدمة في تحديد إجمالي المبلغ الدفتري  )أ(

  ؛المستخدمةطرق االستھالك   )ب(

 ؛األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستھالك المستخدمة  )ج(
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  ؛خسائر الھبوط المتراكمة) في بداية ونھاية الفترة مع مجمعاإجمالي المبلغ الدفتري ومجمع االستھالك (  )د(

 :تُظھر الفترة، ونھاية بداية في الدفتري للمبلغ مطابقة(ھـ)      

 اإلضافات. )1( 

ُمحتفظ بھا للبيع أو الُمدرجة في مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا األصول الُمصنفة على أنھا  )2( 
 األخرى. واالستبعادات ،5للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .أعمال تجميع عمليات خالل من الُمقتنيات )3( 

وعن خسائر الھبوط ، 40، و39، و31الزيادات أو التخفيضات الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات  )4( 
 .36ثبتة أو المعكوسة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المُ 

 .36ثبتة ضمن الربح أو الخسارة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي خسائر الھبوط المُ  )5( 

 36خسائر الھبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  )6( 

 االستھالك. )7( 

العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية من العملة الوظيفية إلى عملة عرض مختلفة،  صرفصافي فروق  )8( 
 بما في ذلك ترجمة عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة المعدة للتقرير.

  .األخرى التغيرات )9( 

 عن: –أيضا  –يجب أن تفصح القوائم المالية              74

 تزامات.لالل ضمان أنھا على المرھونةالعقارات واآلالت والمعدات و القيود، تلك ومبالغ الملكية على قيود وجود  )أ(

 .تشييده أثناءمعدات الالت واآلعقارات واللبند من بنود  الدفتري المبلغ ضمن الُمثبتةالنفقات  مبلغ  )ب(

 والمعدات. واآلالتالعقارات  اقتناءالتعھـدات التعاقدية مقابل  مبلغ  )ج(

بنود العقارات  عن ةثالث أطرافالتعويض من  مبلغفي قائمة الدخل الشامل،  –بشكل منفصل  –عنه  يُفصحإذا لم   )د(
 .الخسارة أو الربح ضمنأدرج  والذي ،عنھا التخليو تم أواآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا، أو فقدت، 

 عليه، وبناءً شخصي.  اجتھادعلى  تنطوي التي األمور من لألصولاختيار طريقة االستھالك وتقدير العمر اإلنتاجي  يُعد 75
المالية  القوائممستخدمي  ،أو معدالت االستھالك ،واألعمار اإلنتاجية المقدرة الُمطبقةطرق الاإلفصاح عن  يزود

ت مكن من إجراء المقارنات مع المنشآتُ اإلدارة، و قبل من الُمختارةت التي تسمح لھم بمراجعة السياسات امعلومالب
 يُفصح عن: أن، فإنه من الضروري مشابھةاألخرى. وألسباب 

 . أخرى أصولأنه جزء من تكلفة  علىأو  الخسارة أو الربح ضمن الُمثبتسواء  ،االستھالك خالل الفترة  )أ(

 مجمع االستھالك في نھاية الفترة.  )ب(

76  ً في الفترة  أثر له يكون الذيمحاسبي التقدير التغيير في ال وأثرتفصح المنشأة عن طبيعة  ،8لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا
 عنوالمعدات، قد ينشأ مثل ھذا اإلفصاح  واآلالتللعقارات و. الالحقةفي الفترات  أثرأن يكون له  يُتوقعأو  الحالية

 بما يلي: يتعلق فيماالتغييرات في تقديرات 

 المتبقية. القيم  )أ(

 ما كانت عليه. إلى إعادتھاو أآلالت والمعدات الة بنود العقارات وازو إأك كيفلتتكاليف المقدرة ال  )ب(

 األعمار اإلنتاجية.  )ج(

 .االستھالكطرق   )د(

إلى  باإلضافةيُفصح عما يلي  أنيجب  إنه، فالتقويمإعادة  بمبالغبنود العقارات واآلالت والمعدات  ُعرضتإذا  77
 : 13 لمعيار الدولي للتقرير الماليا بموجب ةالمطلوب اتاإلفصاح

 تاريخ سريان إعادة التقويم.       (أ) 

 مستقل. ُمثمن إشراكما إذا كان قد تم      (ب) 

 ]حذفت[ )د( –(ج)                  
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األصول  ُسجلته لو ب ستُثبتكانت  الذي الدفتري، المبلغ تقويمھا، أعيدلعقارات واآلالت والمعدات الكل فئة من فئات      (ھـ) 
  نموذج التكلفة. بموجب

 .األسھم حملةرصيد على اللفترة وأي قيود على توزيع لالتغير  مبيناً ، التقويمفائض إعادة   )و(

78  ً قيمتھا،  ھبطتالتي  المعداتو واآلالتالعقارات  عن، تفصح المنشأة عن معلومات 36لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا
 .)6(–)4((ھـ) 73لفقرة ا بموجبباإلضافة إلى المعلومات المطلوبة 

 المعـلومات التاليــة مالئمــة الحتياجاتھم: – أيضا –ـدمو القـوائـم الماليـة خيجـد مسـتقـد              79

 بشكل مؤقت. الُمعطلةوالمعدات  واآلالتالدفتري للعقارات  المبلغ  )أ(

 .االستخدام قيدزال تما  التيبالكامل و ةمستھلكالالعقارات واآلالت والمعدات  منالدفتري ألي  المبلغإجمالي   )ب(

لبيع ل احتفظ بھمُ  أنھا على تُصنفولم  النشط االستخداممن  ُعزلتالدفتري للعقارات واآلالت والمعدات التي  المبلغ  )ج(
 ً  .5للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

بشكل ذي أھمية  – ھذه تختلف عندمايًستخدم نموذج التكلفة، القيمة العادلة للعقارات واآلالت والمعدات  عندما  )د(
 الدفتري. المبلغعن  –نسبية 

 المبالغ. ھذهشجع المنشآت على اإلفصاح عن تُ  ،عليه وبناءً  

  
 األحكام االنتقالية

 

الت اآلعقارات والالمتعلقة بالقياس األولي لبند من بنود  26–24الفقرات  متطلبات –بأثر مستقبلي  –طبق يجب أن تُ  80
 على المعامالت المستقبلية.  –فقط  –بادلة أصول في معاملة مُ  هقتنامُ المعدات الو

". يجب على المنشأة تطبيق 2012-2010"بدورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  35تعديل الفقرة  تم        أ أ 81
األولي لھذه التعديالت  التطبيقفي تاريخ  تبدأ التيفي الفترات السنوية  المثبتة التقويمتلك التعديالت لجميع عمليات إعادة 

ً عرض معلومات مقارنة معدلة ألي فترات سابقة  يمكنمباشرة.  تسبقھا التي السنوية الفترة وفي بعده، أو للمنشأة أيضا
معروضة، ولكن ليس مطلوباً منھا ذلك. في حال قامت المنشأة بعرض معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات سابقة، 

تم عرضھا على أساس مختلف وشرح ھذا  أنهوبيان  تعديلھا، يتم لم التي المعلومات بوضوح تحدد أن ليھاع فيجب
 األساس.

 المحاسبة ومعيار 16 الدولي المحاسبة معيار على(تعديالت  المثمرة النباتات: الزراعة" يطبق ماعند التقرير فترة في        ب  80
 معيار من(و) 28 الفقرة بموجب المطلوبة الكمية المعلوماتالمنشأة اإلفصاح عن  يلزمال  فإنه مرة، ألول)" 41 الدولي

(و) من 28المطلوبة بموجب الفقرة  الكمية المعلوماتالمنشأة عرض  على يجبللفترة الحالية. ولكن  8 الدولي المحاسبة
  لكل فترة سابقة معروضة. 8معيار المحاسبة الدولي 

من بنود النباتات المثمرة بقيمته العادلة في بداية أسبق فترة معروضة في القوائم المالية لفترة  بندا تقيس أن المنشأة تختار قد       ج 80
ومعيار  16المنشأة ألول مرة "الزراعة: النباتات المثمرة" (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  فيھا طبقت التيالتقرير 

فروقات  أي إثبات ويجبلك القيمة العادلة بإعتبارھا تكلفتھا المفترضة في ذلك التاريخ. )" واستخدام ت41المحاسبة الدولي 
  .معروضة فترة أسبق بداية في االفتتاحيةبين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في األرباح المبقاة 
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 تاريخ السريان
 

أو بعده. ويُشجع على التطبيق  2005يناير  1على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  يجب 81
 .الحقيقة تلك عن تُفصح أن عليھا يجب فإنه، 2005 يناير 1 قبل تبدأ فترة على المعيار ھذا المنشأة طبقت وإذااألبكر. 

أو بعده. وإذا طبقت  2006يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  3المنشأة أن تطبق التعديالت في الفقرة  على يجب      أ   81
 يجب عليھا أن تطبق تلك التعديالت على تلك الفترة األبكر. إنهعلى فترة أبكر، ف 6المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 

) المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير 2007في  الُمنقح" (عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي  لعدّ       ب81
تطبق تلك  أن المنشأة على ويجب). 4(ھـ)(73و، 40و، 39عدل الفقرات  ،الدولية للتقرير المالي. باإلضافة إلى ذلك

 الُمنقح( 1أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي  2009يناير  1التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 
 يجب عليھا أن تطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر. إنه) على فترة أبكر، ف2007في 

. ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك 44) الفقرة 2008في  الُمنقح" (األعمالتجميع " 3ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      ج  81
 3أو بعده. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  2009 يوليو 1التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 ك الفترة األبكر.يجب عليھا أن تطبق التعديل على تل إنه) على فترة أبكر، ف2008في  الُمنقح(

. 2008في مايو  الُمصدر" تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" بموجبأ 68وأضيفت الفقرة  69و، 6ُعدلت الفقرتان       د 81
أو بعده. ويُسمح بالتطبيق  2009يناير  1ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

في نفس  –أن تطبق وأن تفصح عن تلك الحقيقة،  عليھايجب  إنهاألبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديالت على فترة أبكر، ف
 ".قائمة التدفقات النقدية" 7بمعيار المحاسبة الدولي  لقةالمتعالتعديالت  –الوقت 

على المنشأة أن تطبق  ويجب. 2008في مايو  الُمصدر" تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" بموجب 5ُعدلت الفقرة       ھـ 81
أيضا  –المنشأة  طبقتبيق األبكر إذا أو بعده. ويُسمح بالتط 2009يناير  1ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

في الوقت  40معيار المحاسبة الدولي لب 85و، 57و، 54وب، 53وأ، 53و، 53و، 22و، 9و، 8الفقرات  علىالتعديالت  –
 يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. إنهالمنشأة التعديل على فترة أبكر، ف طبقتنفسه. وإذا 

 ات، وعدل الفقر6في الفقرة  الوارد، تعريف القيمة العادلة 2011المصدر في مايو  ،13للتقرير المالي ل المعيار الدولي عدّ       و 81
على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير  يجب. 33و، 32 تين، وحذف الفقر77و، 35و، 26

  .13المالي 

بأثر  –. ويجب على المنشأة أن تطبق 8، الفقرة 2012"، المصدر في مايو 2011–2009 لدورة السنوية التحسينات" لعدّ       ز 81
 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" 8لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً  التعديل ذلك –رجعي 
إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على و. األبكرطبيق أو بعده. ويُسمح بالت 2013يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ا على
 الحقيقة. تلكتُفصح عن  أنيجب عليھا  إنهف أبكرفترة 

الفقرة  2013في ديسمبر  الصادرة "2012 – 2010السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  التحسينات" لتعدّ       ح 81
. بعده أو 2014يوليو  1الفترات السنوية التي تبدأ في  على التعديل ذلك تطبيق المنشأة على يجبأ.  80واضافت الفقرة  35

  . الحقيقة تلكعن  اإلفصاح عليھا يجب أسبقطبقت منشأة ذلك التعديل على فترة  إذابالتطبيق قبل ھذا التاريخ.  يسمح

ومعيار المحاسبة الدولي  16(التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  "واالطفاء لالستھالك المقبولة الطرق توضيح" لعدّ        ط 81
على المنشأة تطبيق تلك التعديالت مستقبليا على الفترات  يجبأ. 62واضاف الفقرة  56الفقرة  2014 مايو في) الصادر 38

نشأة تلك التعديالت على فترة طبقت م إذا. يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ. بعده أو 2016يناير  1السنوية التي تبدأ في 
  .الحقيقة تلكعن  إلفصاحفيجب عليھا ا أسبق

. 72و 69أ, و68الفقرات  2014" الصادر في مايو العمالء مع العقود من االيرادات" 15المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ      ي  81
  .15 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق عندما التعديالت تلك تطبيق المنشأة على يجب

) الصادر في 41ومعيار المحاسبة الدولي  16" (التعديالت في معيار المحاسبة الدولي المثمرة النباتات:  الزراعة" لعدّ       ك  81
 على التعديالت تلك تطبيق المنشأة على يجبج. 80 –ب 80أ  و22  الفقرات وأضاف 37و 6و, 3الفقرات  2014يونيو 
طبقت منشأة تلك التعديالت على  إذا. يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ. بعده او 2016 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات

 المحاسبة لمعيار وفقا رجعي، بأثريجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت  اسبقفترة 
 ج.80الفقرةفيتحديدهتمماباستثناء 8 الدولي



  16 الدولي المحاسبة معيار
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-68و  ،44و، 10و، 5وعّدل الفقرات  ،27و 4م الفقرات 2016في يناير  الصادر 16 المالي للتقرير الدولي المعيار حذف      ل  81
 .16. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 69
  

 سحب اإلصدارات األخرى

        
  ).1998(الُمنقح في "العقارات واآلالت والمعدات" 16يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي         82

 : يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية        83

 ".البرمجيات الموجودة تعديلتكاليف الدولية السابقة "  المعايير اتلجنة تفسيرل 6تفسير   )أ(

في قيمة البنود  الھبوطتعويض عن ال العقارات، واآلالت والمعدات ـالمعايير الدولية السابقة " اتلجنة تفسيرل 14تفسير   )ب(
  ".خسائرھا عنأو 

 ".الشامل التجديدو أالفحص  فتكاليـ  العقارات، واآلالت والمعداتالمعايير الدولية السابقة " اتلجنة تفسيرل 23تفسير   (ج) 
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  19معيار المحاسبة الدولي 
   الموظفمنافع 

  الھدف
 

  . ويتطلب المعيار من المنشأة أن تُثبت:الموظفھذا المعيار ھو تحديد المحاسبة واإلفصاح عن منافع  ھدف            1
 

ً   )أ(  ستُدفع في المستقبل؛ و موظففي مقابل منافع  خدمة،قدم موظف عندما يُ  ،التزاما

خدمة ُمقدمة من قبل موظف، مقابل منافع  عنمصروفاً، عندما تستھلك المنشأة المنفعة االقتصادية التي تنشأ    )ب(

  . الموظف

  النطاق
 

باستثناء تلك التي ينطبق عليھا  ،الموظفعن جميع منافع  المحاسبةعند  العمل صاحب قبل منأن يُطبق ھذا المعيار  يجب            2
 ".السھمعلى أساس  الدفع" 2المعيار الدولي للتقرير المالي 

 والتقريرالمحاسبة " 26ف (أنظر معيار المحاسبة الدولي ــــالموظ ةـــمنفعخطط  قبلار التقرير من ـــــيتناول ھذا المعي ال             3
  "). التقاعد منفعة خطط قبل من

  
  قدمة:التي ينطبق عليھا ھذا المعيار تلك المُ  الموظفتشمل منافع             4

 

أو مجموعات من الموظفين، أو  منفردين، وموظفيناتفاقيات رسمية أخرى بين منشأة  أوبموجب خطط رسمية،   )أ(
 ممثليھم؛ أو

 

 

أن تساھم في خطط بتكون المنشآت ُمطالبة بموجبھا  صناعة،بموجب متطلبات تشريعية، أو من خالل ترتيبات   )ب(
 ، أو خطط أخرى متعددة أصحاب العمل، أو الدولة خطط، أو وطنية

  

 

 التزامعن الممارسات غير الرسمية  وينشأينشأ عنھا التزام ضمني.  التيمن خالل تلك الممارسات غير الرسمية   )ج(
يتسبب  حيثما ھو ضمني اللتزام ومثال. الموظفتدفع منافع  أنبديل واقعي سوى  للمنشأةضمني حيثما ال يكون 

  عالقتھا مع الموظفين. بلمنشأة غير الرسمية في ضرر غير مقبول اتغيير في ممارسات 
  
  :الموظف منافع تشمل          5

  
 فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل - كاملٍ  بشكلٍ  - تسويتھاأنه سيتم  يُتوقع عندما األجل، قصيرة الموظف منافع  )أ(

  :يلي ما أمثلتھا ومنبھا،  المتعلقة الخدمات الموظفون فيھا يقدم التي السنوية التقرير
  

  .االجتماعي الضمان ومساھمات والرواتب األجور،  )1(
  

  .المدفوعة المرضية واإلجازات المدفوعة السنوية اإلجازات  )2(
  

  .والمكافآت الربح في المشاركة  )3(
  

) المدعومة أو المجانية الخدمات أو والسلع والسيارات، والسكن، الطبية، الرعاية مثل( النقدية غير المنافع  )4(
  . الحاليين للموظفين

  
  ما يلي:  مثل التوظيف، إنتھاء بعد لما منافع  )ب(
  

  ).التقاعد عند إجمالي كمبلغ والمدفوعات المعاشات، مثل( التقاعد منافع  )1(

 لما الطبية والرعاية التوظيف انتھاء بعد لما الحياة على التأمين مثل التوظيف، انتھاء بعد لما األخرى المنافع  )2(

  .التوظيف انتھاء بعد

  : مثل األجل، طويلة األخرى الموظف منافع       )ج(

  .العلمي التفرغ إجازة أو الطويلة، الخدمة إجازة مثل المدفوعة األجل طويلة الغياب حاالت  )1(

  .األخرى الطويلة الخدمة منافع أو اليوبيل، منافع  )2(

  .األجل طويلة العجز منافع  )3(

  .التوظيف إنھاء منافع       )(د
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 سلع بتقديم أو( بمدفوعات تسويتھا ويمكن المستفيدين أو يعولون، لمن أو للموظفين، اــإم المقدمة المنافع الموظف منافع لـــتشم        6
 مثل آخرين إلى أو يعولون، ممن آخرين أو أطفالھم، أو أزواجھم، إلى أو الموظفين، إلى -بشكل مباشر  - إما تُؤدى) خدمات أو

  .التأمين شركات
  
 ھذا ولغرض. مؤقت أو المتقطع، العمل أو دائم، أو جزئي، دوام أو كامل، دوام أساس على للمنشأة خدمات الموظف يقدم قد         7

  .اآلخرين اإلدارة وموظفي المدراء الموظفون يشمل المعيار،

  

 التعريفات

  لھا: المحددة بالمعاني المعيار ھذا في التالية المصطلحات تُستخدم               8
  

  الموظف منافع تعريفات

مقابل  في أو موظفين، قبل من ُمقدمة خدمة مقابل في منشأة قبل من الُمقدم العوض أشكال جميع ھي الموظف منافع

  . التوظيف إنھاء

 كاملٍ  بشكلٍ  - تسويتھا تتم أن يُتوقع التي) التوظيف إنھاء منافع بخالف( الموظف منافع ھي األجل قصيرة الموظف منافع

   .بھا المتعلقة الخدمة الموظفون فيھا يقدم التي السنوية التقرير فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل -

 التي) األجل قصيرة الموظف ومنافع التوظيف إنھاء منافع بخالف( الموظف منافع ھي التوظيف انتھاء بعد لما منافع

   .التوظيف انتھاء بعد السداد واجبة تكون

 انتھاء بعد ما ومنافع األجل، قصيرة الموظف منافع بخالف الموظف منافع جميع ھي األخرى األجل طويلة الموظف منافع

   .التوظيف إنھاء ومنافع التوظيف

  :يلي مما ألي كنتيجة موظف توظيف إنھاء مقابل في الُمقدمة الموظف منافع ھي التوظيف إنھاء منافع

   أو ،الطبيعي التقاعد تاريخ قبل موظف توظيف تنھي بأن منشأة قرار  )أ(

  .التوظيف إنھاء مقابل في منافع عرض يقبل بأن موظف قرار  )ب(

  
  

  الخطط بتصنيف المتصلة التعريفات

 إنتھاء بعد ما منافع المنشاة تقدم بموجبھا التي الرسمية غيرأو  الرسمية الترتيبات ھي التوظيف انتھاء بعد لما منفعة خطط

  . أكثر أو واحد، لموظف التوظيف

 منشأة إلى ثابتة مساھمات المنشأة تدفع بموجبھا التيالتوظيف  انتھاءبعد  لما منفعة خطط ھي المحددة المساھمة خطط

 بأصول الصندوق يحتفظ ال عندما إضافية مساھمات تدفع بأن ضمني أو نظامي، التزام عليھا يكون ولن) صندوق( منفصلة

   .والسابقة الحالية الفترات في الموظف بخدمة المتعلقة الموظف منافع جميع ليدفع كافية

   .المحددة المساھمة خطط بخالف التوظيف انتھاء بعد لما منفعة خطط ھي المحددة المنفعة خطط

 بخالف( المحددة المنفعة خطط أو) الدولة خطط بخالف( المحددة المساھمة خطط ھي العمل أصحاب متعددة الخطط

  :التي) الدولة خطط

  و مشتركة؛ لسيطرة تخضع ال متنوعة منشآت قبل من بھا الُمساھم األصول تجمع  )أ(

 تُحدد والمنفعة المساھمة مستويات أن أساس على واحدة، منشأة من أكثر لموظفي منافع لتقدم األصول تلك تستخدم  )ب(

  . الموظفين توظف التي المنشأة ھوية عن النظر بغض
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  المحددة المنفعة(أصل)  التزام بصافي المتعلقة التعريفات
  

 بالحد المحددة المنفعة أصل صافي لتقييد أثر ألي ُمعدالً  الفائض، أو العجز، ھو المحددة المنفعة(أصل)  التزام صافي

  . لألصل األعلى

  :ھو الفائض أو العجز،

  مطروحاً منھا  المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة      )أ(

  ). وجدت إن( الخطة ألصول العادلة القيمة    )ب(

 في تخفيضات أو الخطة، من ُمستردات شكل في متاحة اقتصادية منافع ألية الحالية القيمة ھو لألصل األعلى الحد

   .للخطة المستقبلية المساھمات

 متوقعة مستقبلية لمدفوعات للخطة، أصول أي طرح دون الحالية، القيمة ھي المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة

   .والسابقة الحالية الفترات في الموظف خدمة عن الناتج االلتزام لتسوية تُتطلب

  :الخطة أصول تشمل

  و األجل؛ طويلة الموظف منفعة صندوق قبل من بھا الُمحتفظ األصول        )أ(

  .الُمؤھلة التأمين وثائق  )ب(

  
 القابلة غير المالية األدوات بخالف( األصول ھي األجل طويلة الموظف منفعة صندوق قبل من بھا الُمحتفظ األصول
  :التي) للتقرير المعدة المنشأة قبل من الُمصدرة للتحويل

  
 فقط - وتوجد للتقرير المعدة المنشأةعن  -بشكل نظامي  – منفصلة تكون) صندوق أو( منشأة قبل من بھا يُحتفظ  )أ(

  و الموظف؛ منافع تمويل أو لدفع، -
  
 حتى( للتقرير المعدة المنشأة لدائني متاحة تكون وال الموظف، منافع تمويل أو لدفع، - فقط - لتُستخدم متاحة تكون  )ب(

  :عندما إال التقرير، معدة للمنشأة إرجاعھا يمكن وال ،)اإلفالس حالة في
  

 والمتعلقة التقرير، معدة المنشأة أو الخطة، التزامات بجميع للوفاء كافية المتبقية الصندوق أصول تكون  )1(
   أو الموظف؛ بمنفعة

  
  . بالفعل ُدفعت التي الموظف منافع عن لتعويضھا التقرير معدة للمنشأة األصول تُرجع  )2(

  
ً ُمَؤمِّن والذي ال يُعد طرف قبل من ُمصدرة 1تأمين وثيقة ھي مؤھلة تأمين وثيقة  المحاسبة معيار في ُعرف كما( عالقة ذا ا
  :الوثيقة من المتحصالت تكون عندما التقرير، معدة بالمنشأة") العالقة ذي الطرف عن اإلفصاحات" 24 الدولي

  
  و محددة؛ منفعة خطة بموجب الموظف منافع تمويل أو لدفع، - فقط – استخدامھا يمكن   )أ(
  
  :عندما إال التقرير، معدة للمنشأة دفعھا يمكن وال) اإلفالس حالة في حتى( التقرير معدة المنشأة لدائني متاحة غير  )ب(

  
   أو بھا؛ المتعلقة الموظف منفعة التزامات بجميع للوفاء الوثيقة تستلزمھا ال فائضة أصوالً  المتحصالت تمثل  )1(
  
  . بالفعل ُدفعت التي الموظف منافع عن لتعويضھا للتقرير المعدة للمنشأة المتحصالت تُرجع  )2(

  
 في السوق في مشاركين بين نظامية معاملة في التزام، لتحويل سيُدفع أو أصل، لبيع سيُستلم الذي السعر ھي العادلة القيمة
  "). العادلة القيمة قياس" 13 المالي للتقرير الدولي المعيار أنظر( القياس تاريخ

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار في ُعرف كما تأمين، عقد المؤھلة التأمين وثيقة تكون أن الضروري من ليس  1
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  المحددة المنفعة بتكلفة المتعلقة التعريفات
  

  :الخدمة تكلفة تشمل
  

 الموظف خدمة عن الناتجة المحددة، المنفعة اللتزام الحالية القيمة في الزيادة، ھي والتي ،الحالية الخدمة تكلفة  ) أ(
  .الحالية الفترة في

  
 الفترات في الموظف خدمة عن المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة في التغير، ھي والتي ،السابقة الخدمة تكلفة  ) ب(

 تخفيض( تقليص أو ،)فيھا تغييرات أو محددة، منفعة خطة سحب أو استحداث،( خطة تعديل عن الناتج السابقة،
  ).خطة تشملھم الذين الموظفين عدد في المنشأة قبل من كبير

  
  .التسوية من خسارة أو مكسب أي  ) ج(

  
 المنفعة) أصل( التزامصافي  في الفترة، خالل التغير ھو المحددة المنفعة(أصل)  التزام صافي على الفائدة صافي

  . الوقت مرور عن ينشأ الذي المحددة،
  

  : المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي قياسات إعادة تشمل
  

  . االكتوارية والخسائر األرباح   ) أ(
  

  .المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي على الفائدة صافي في الُمضمنة المبالغ باستثناء الخطة، أصول على العائد  ) ب(
  

 المنفعة) أصل( التزام صافي على الفائدة صافي في الُمضمنة المبالغ باستثناء لألصل، األعلى الحد أثر في تغير أي  ) ج(
  . المحددة

  
  : عن الناتجة المحددة، المنفعة اللتزام الحالية القيمة في التغيرات، ھي االكتوارية والخسائر األرباح

  
  ).بالفعل حدث وما السابقة االكتوارية االفتراضات بين الفروق آثار( الخبرة على بناءً  التعديالت     )أ(
  
  . االكتوارية االفتراضات في التغييرات آثار     )ب(

  
 أو المكاسب، مع الخطة، أصول من الُمتولد اآلخر والدخل األرباح وتوزيعات الفائدة، ھو الخطة أصول على العائد

ً  الخطة، أصول على المحققة وغير المحققة الخسائر   :منھا مطروحا
  

  و الخطة، أصول إلدارة تكاليف أي  )أ(
  
 المستخدمة االكتوارية االفتراضات في الُمضمنة الضريبة بخالف ذاتھا، الخطة قبل من السداد واجبة ضريبة أي  )ب(

   .المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة لقياس
  

 الُمقدمة المنافع لجميع أو لجزء،اإلضافية  الضمنية أو النظامية، االلتزامات جميع تستبعد التي المعاملة ھي التسوية
 في وُمضمنة الخطة أحكام في ُمحددة عنھم، نيابة أو لموظفين، منافع دفع بخالف محددة، منفعة خطة بموجب

 .االكتوارية االفتراضات
  

  
  األجل قصيرة الموظف منافع

  
 فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل -بشكل كامل  – تسويتھا سيتم أنه يُتوقع عندما األجل، قصيرة الموظف منافع تشمل  9

  :يلي ما مثل بنوداً  بھا، المتعلقة الخدمات الموظفون فيھا يقدم التي السنوي التقرير
  

  .االجتماعي الضمان ومساھمات والرواتب األجور  ) أ(

  .المدفوعة المرضية واإلجازات المدفوعة السنوية اإلجازات   ) ب(

  .والمكافآت الربح في المشاركة   ) ج(

) للموظفين المدعومة أو المجانية، الخدمات أو والسلع والسيارات، والسكن، الطبية، الرعاية مثل( النقدية غير المنافع  ) د(

  الحاليين.

. التسوية لتوقيت المنشأة توقعات -بشكل مؤقت  – تتغير عندما األجل قصيرة موظف منفعة تصنيف تُعيد أن المنشأة يلزم ال        10
 التغيير يكون ال عندما أو) تراكمية منفعة إلى تراكمية غير منفعة من تغير مثل( المنفعة خصائص تتغير عندما ذلك، من وبالرغم

 الموظف منافع تعريف تستوفي تزال ال المنفعة كانت إذا مافي الحسبان  المنشأة تأخذ حينذاك مؤقتاً، التسوية لتوقيت التوقعات في
  .األجل قصيرة
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  والقياس اإلثبات
  

  األجل قصيرة الموظف منافع جميع
  

 الموظف لمنافعالمخصوم  غير المبلغ تُثبت أن المنشأة على يجب فإنه محاسبية، فترة خالل لمنشأة خدمة موظف يقدم عندما  11
  :الخدمة تلك مقابل في يُدفع أن الُمتوقع األجل قصيرة

  
 غير المبلغ عن يزيد بالفعل المدفوع المبلغ كان فإذا. بالفعل ُدفع مبلغ أي طرح بعد ،)مستحق مصروف( التزام أنه على  )أ(

 سوف ما بقدر) الدفع مسبق مصروف( أصل انھا على الزيادة تلك تُثبت أن المنشأة على يجب فإنه للمنافع، المخصوم
  . نقد استرداد أو المستقبلية، الدفعات في تخفيض إلى المثال، سبيل على المسبق، الدفع يؤدي

  
 على أنظر،( أصل تكلفة في المنافع بتضمين يسمح أو المالي، للتقرير آخر دولي معيار يتطلب لم ما مصروف، أنه على)       ب(

  ").والمعدات واآلالت العقارات،" 16 الدولي المحاسبة ومعيار" المخزون" 2 الدولي المحاسبة معيار المثال، سبيل
  

 في التي األجل قصيرة الموظف منافع على 11 الفقرة تطبق أن المنشأة على يجب كيف 19و 16و ،13 الفقرات توضح  12
  . المكافأة وخطط الربح في المشاركة وخطط المدفوعة الغياب لحاالتخطط  شكل

  
  المدفوعة األجل قصيرة الغياب حاالت

  
 بموجب مدفوعة غياب حاالت شكل في التي األجل قصيرة الموظف لمنافع المتوقعة التكلفة تثبت أن المنشأة على يجب  13

  :يلي كما 11 الفقرة
  

 مدفوعة غياب لحاالت استحقاقھم تزيد التي الخدمة الموظفون يقدم عندما ،التراكمية المدفوعة الغياب حاالت في  )أ(
  مستقبلية. 

  
  .الغياب حاالت تحدث عندما التراكمية، غير المدفوعة الغياب حاالت في  )ب(

  
 ورعاية األجل، قصير والعجز والمرض العطالت، ذلك في بما متنوعة ألسباب الغياب مقابل للموظفين تدفع أن للمنشأة يمكن  14

  :تصنيفين تحت المدفوعة الغياب حاالت استحقاق ويندرج. العسكرية والخدمة المحلفين، ھيئة وخدمة األبوة، أو األمومة
  

  و تراكمية؛       )أ(
  

  .تراكمية غير     )ب(
  

 استحقاق يُستخدم لم إذا المستقبلية الفترات في تُستخدم أن ويمكن تُرحل التي الحاالت تلك ھي التراكمية المدفوعة الغياب حاالت          15
 نقدية دفعة للموظفين يحق أخرى، وبعبارة( اكتسابية إما التراكمية المدفوعة الغياب حاالت تكون وقد. بالكامل الحالية الفترة
 مستخدم غير استحقاق عن نقدية دفعة للموظفين يحق ال عندما( اكتسابية غير أو ،)المنشأةترك  عند مستخدم غير استحقاق عن
 ويوجدمستقبلية.  مدفوعة غياب لحاالت استحقاقھم تزيد التي الخدمة الموظفون يقدم عندما التزام وينشأ). المنشأة ترك عند

 الموظفون يترك أن احتمال أن من الرغم على اكتسابية، غير المدفوعة الغياب حاالت كانت ولو حتى ويُثبت، االلتزام،
ً  يستخدموا أن قبلالمنشأة،  ً  استحقاقا   .االلتزام ذلك قياس على يؤثر اكتسابي، غير متراكما

  
 أن المنشأة تتوقع إضافي مبلغ أنھا على التراكمية المدفوعة الغياب لحاالت المتوقعة التكلفة تقيس أن المنشأة على يجب         16

  .التقرير فترة نھاية في تراكم والذي المستخدم غير لالستحقاق كنتيجة تدفعه
  

 المنفعة أن حقيقة عن - فقط – تنشأ أن يُتوقع التي اإلضافية المدفوعات بمبلغ االلتزام السابقة الفقرة في المحددة الطريقة تقيس          17
 لحاالت نسبية أھمية ذو التزامال يوجد  أنه لتقدير مفصلة حسابات تجري أن المنشأة يلزم ال قد الحاالت، من كثيرٍ  وفيتتراكم. 
-فقط  – نسبية أھمية ذا مرضية إجازةعن  التزام يكون أن المحتمل من المثال، سبيل فعلى. المستخدمة غير المدفوعة الغياب

 سنوية إجازة أنھا على المستخدمة غير المدفوعة المرضية اإلجازة أخذ يمكن بأنه رسمي غير أو رسمي، تفھم ھناك كانإذا 
  .مدفوعة
  17و 16 الفقرتين يوضح مثال
 اإلجازات تُرحل أن ويمكن. سنة لكل مدفوعة مرضية إجازةعمل  أيام خمسة منھم لكل يحق موظف، 100 منشأة لدى

 أي من ثم الحالية، السنة استحقاق من أوالً  تؤخذ المرضية اإلجازة أن كما. واحدة ميالدية لسنة المستخدمة غير المرضية
 غير االستحقاق متوسط كان 20×1 ديسمبر 31 وفي). أوال صادر أخيراً، الوارد أساس( السابقة السنة من ُمرحل رصيد

ً  92 أن تستمر، أن يُتوقع التي الخبرة أساس على المنشأة، وتتوقع. موظف لكل يومان المستخدم  من أكثر يأخذوا لن موظفا
 ونصف أيام ستة المتوسط في يأخذون سوف المتبقيين موظفين الثمانية وأن، 20×2 في مدفوعة مرضية إجازة أيام خمسة

  . منھم لكلٍ 
  

ً  عشر اثني تدفع سوف أنھا المنشأة تتوقع ً  يوما  31 في تراكم الذي المستخدم غير لالستحقاق كنتيجة مرضية إجازة إضافيا
ً  المنشأة تثبت ،عليه وبناءً ). موظفين لثمانية واحد، لكل ونصف يوم( 20×1 ديسمبر ً  عشر اثني يعادل التزاما  إجازة يوما
  .مرضية
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 تمنح وال بالكامل الحالية الفترة استحقاق يستخدم لم إذا تنقضي فھي: التراكمية غير المدفوعة الغياب حاالت تُرحل ال          18
 المرضية لإلجازة - عادةً  - الحال ھو ھذا. المنشأة ترك عند المستخدم غير االستحقاق عن نقدية دفعة في الحق الموظفين

 األبوة، أو األمومة رعاية وإجازات ،)المستقبلي االستحقاق المستخدم غير السابق االستحقاق فيه يُزيد ال الذي للمدى(
ً  أو التزاماً، المنشأة تثبت وال. العسكرية الخدمة أو المحلفين ھيئة لخدمة المدفوعة الغياب وحاالت  وقت حتى مصروفا
  .المنفعة مبلغ تُزيد ال الموظف خدمة ألن نظراً  الغياب،

  
  المكافأة وخطط الربحفي  مشاركةال خطط

  
 عندما، 11 الفقرة بموجب المكافأة ومدفوعات الربحفي  المشاركةلمدفوعات  المتوقعة التكلفة تُثبت أن المنشأة على يجب          19

  :عندما وفقط
  

  و سابقة؛ ألحداث كنتيجة المدفوعات ھذه بمثل تقوم بأنحالي  ضمني أو نظامي، التزام المنشأة على يكون  )أ(
  
  لاللتزام.  عليه االعتماد يمكن تقدير إجراء يمكن  )ب(

  
  .بالمدفوعات تقوم أن سوى واقعي بديل للمنشأة يكون ال عندما، وفقط عندما، حالي لتزامإ ويوجد        

 

ً الموظفون يستلم الربح،في  المشاركة خطط بعض بموجب           20 . محددة لفترة المنشأة مع ظلوا إذا-فقط  – األرباح من نصيبا
 الخدمة في ظلوا إذا سيُدفع الذي المبلغ تُزيدالتي  الخدمة يقدمون الموظفين أن بما ضمني التزام الخطط ھذه مثل عن وينشأ
 استالم دونالمنشأة  الموظفين بعض يترك أن احتمال الضمنية االلتزامات تلك مثل قياس ويعكس. المحددة الفترة نھاية حتى

  .الربحفي  المشاركة مدفوعات
  

  20 الفقرة يوضح مثال
  

 طوال يخدمون الذي للموظفين للسنة السنوي ربحھا من محددة نسبة المنشأة تدفع أن األرباحفي  المشاركة خطة تتطلب
 من% 3 يكون سوف للسنة األرباحفي  المشاركة مدفوعات إجمالي فإن السنة، خالل موظف أي يرحل لم وإذا. السنة
  . الربح من% 2.5 إلى المدفوعات يخفض سوف الموظفين دوران معدل أن المنشأة وتقدر. الربح

  
ً  المنشأة تثبت ً  التزاما   .الربح من% 2.5يعادل  ومصروفا

 

. مكافآت بدفع ممارسة للمنشأة يكون الحاالت، بعض في ذلك، ومع. مكافأة تدفع بأن نظامي التزام المنشأة على يكون ال قد           21
 ويعكس. المكافأة تدفع أن سوى واقعي بديلللمنشأة  ليس ألنه نظراً  ضمني التزام المنشأة على يكون الحاالت، ھذه مثل وفي
  .مكافأة استالم دونالمنشأة  الموظفين بعض يترك أن احتمال الضمني االلتزام قياس

  
 خطة أو الربح،في  مشاركة خطة بموجب الضمني أو النظامي، اللتزامھا عليه االعتماد يمكن تقديراً  تجري أن للمنشأة يمكن          22

  :عندما -فقط  – مكافاة
  

  أو المنفعة؛ مبلغ لتحديد احتساب طريقة على للخطة الرسمية االحكام تنطوي      ) أ(
  
   أو إلصدارھا، المالية القوائم اعتماد قبل ستُدفع التي المبالغ المنشأة تحدد    ) ب(
  
ً  دليالً  السابقة الممارسة تقدم    ) ج(   .للمنشأة الضمني االلتزام مبلغ على واضحا

  
 ومن. المنشأة مالك مع معاملة عن وليس الموظف خدمة عن المكافأة وخطط الربحفي  المشاركة خطط بموجب التزام ينتج  23

  .مصروف أنھا على ولكن للربح توزيع أنھا على المكافأة وخطط الربحفي  المشاركة خطط تكلفة المنشأة تثبت ال ثم،
  

 فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل – كاملٍ  بشكلٍ  - والمكافأة الربحفي  المشاركة مدفوعات تُسوى أن المتوقع من يكن لم إذا         24
 األجل طويلة أخرى موظف منافع تعد المدفوعات تلك فإن بھا، المتعلقة الخدمة الموظفون فيھا يقدم التي السنوية التقرير

  ).158-153 الفقرات أنظر(

  
  اإلفصاح

  
 للتقرير األخرى الدولية المعايير فإن األجل، قصيرة الموظف منافع عن محددة إفصاحات يتطلب ال المعيار ھذا أن رغم        25

 لكبار الموظف منافع عن إفصاحات 24 الدولي المحاسبة معيار يتطلب المثال، سبيل فعلى. إفصاحات تتطلب قد المالي
ً " المالية القوائم عرض" 1 الدولي المحاسبة معيار ويتطلب. اإلدارة موظفي   .الموظف منافع مصروف عن إفصاحا
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  المحددة المنفعة خطط عن المحددة المساھمة خطط تمييز: التوظيف انتھاء بعد لما المنافع

  
  :يلي ما مثل بنوداً  التوظيف نتھاءإ بعد ما منافع تشمل          26

  
  و ،)التقاعد عند إجمالي كمبلغ والمدفوعات المعاشات مثل( التقاعد منافع  )أ(
  
 لما الطبية والرعاية التوظيف انتھاء بعد لما الحياة على التأمين مثل التوظيف، انتھاء بعد لما األخرى المنافع  )ب(

  . التوظيف انتھاء بعد
  

 وتطبق. التوظيف انتھاء بعد لما منفعة خطط ھي التوظيف انتھاء بعد لما منافع المنشأة تقدم بموجبھا التي الترتيبات إن
 وتدفع المساھمات لتستلم منفصلة منشأة تعيين على تنطوي كانت سواء الترتيباتھذه  مثل جميع على المعيار ھذا المنشأة
  أم ال. المنافع

  
 على باالعتماد محددة، منفعة خطط أو محددة، مساھمة خطط إماأنھا  على التوظيف انتھاء بعد لما المنفعة خططتُصنف    27

  .الرئيسة وشروطھا أحكامھا من مستخلص ھو كما للخطة االقتصادي الجوھر
  

 تساھم أن على توافق الذي المبلغ على للمنشأة الضمني أو النظامي، االلتزام يقتصر المحددة، المساھمة خطط بموجب   28
 المدفوعة المساھمات بمبلغ الموظف قبل من الُمستلم التوظيف انتھاء بعد لما المنافع مبلغ يُحدد وبالتالي،. الصندوق في به
ً  – وربما( المنشأة قبل من  إلى باإلضافة تأمين، لشركة أو التوظيف انتھاء بعد ما منفعة لخطة) الموظفقبل  من – أيضا

) المتوقع من أقلسوف تكون  المنافع أن( االكتوارية المخاطر تقع وبالتالي،. المساھمات عن الناشئة االستثمارية العوائد
 على الجوھر، في)، المتوقعة بالمنافع للوفاء كافية غيرتكون  سوف المستثمرة األصول أن( االستثمارية والمخاطر
  .الموظف

  
 يكون عندما الصندوق في به تساھم أن على توافق الذي المبلغ على المنشأة التزام فيھا يقتصر ال التي الحاالت أمثلة ومن           29

  :بموجب ضمني أو نظامي، التزام المنشأة على
  

 مساھمات المنشأة تقدم أن وتتطلب المساھمات بمبلغ - فقط – مرتبطة تكون ال الخطة منفعة الحتساب طريقة    ) أ(
  . الخطة منفعة احتساب طريقة وفق بالمنافع للوفاء كافية غير األصول تكون عندما إضافية

  
  و مباشر؛ بشكلٍ  أو خطة، بموجب مباشر غير بشكلٍ  إما المساھمات، على محدد عائد ضمان   ) ب(
  
 عندما ضمني التزام ينشأ قد المثال، سبيل فعلى. ضمني التزام عنھا ينشأ والتي الرسمية غير الممارسات تلك   ) ج(

 على نظامي التزام ھناك يكن لم ولو حتى التضخم لمواكبة سابقين لموظفين المنافع زيادة في سابقة للمنشأة يكون
  .ذلك لفعل المنشأة

  
  :المحددة المنفعة خطط وبموجب          30

  
  و والسابقين؛ الحاليين للموظفين عليھا المتفق المنافع توفر أن ھو المنشأة التزام  )أ(
  
 على الجوھر، في االستثمارية، والمخاطر) المتوقع من أكثر تكلف سوف المنافع أن( االكتوارية المخاطرة تقع   )ب(

  .المنشأة التزام يزداد قد فإنه المتوقع، من أسوأ االستثمارية أو االكتوارية، الخبرة كانت فإذا. المنشأة
  

 أصحابمتعددة  الخطط سياق في المحددة المنفعة خطط عن المحددة المساھمة خطط تمييز 49-32 الفقرات توضح          31
 والمنافع الدولة وخطط مشتركة، لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر تقسم التي المحددة المنفعة وخطط العمل،
  .عليھا المؤمن
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   العمل أصحابمتعددة  الخطط
  

 بموجب محددة منفعة خطة أو محددة، مساھمة خطةأنھا  على العمل أصحابمتعددة  خطة تصنف أن المنشأة على يجب  32
  ).الرسمية االحكام يتجاوز ضمني التزام أي ذلك في بما( الخطة أحكام

  
  :يلي ما عليھا يجب ،34 الفقرة تنطبق لم ما فإنه، العمل، أصحاب متعددة محددة منفعة خطة في منشأة شاركت إذا  33

  
 بالطريقة بالخطة المرتبطة والتكاليف الخطة وأصول المحددة، المنفعة التزام من المتناسبة حصتھا عنتحاسب  أن  )أ(

  و أخرى؛ محددة منفعة خطة ألي ھي كما نفسھا
  

  (د)).148 الفقرة باستثناء( 148-135 الفقرات بموجب المطلوبة المعلومات عن تُفصح أن      )ب(
  

 فإنه العمل، أصحاب متعددة محددة منفعة لخطة المحددة المنفعة عن المحاسبة الستخدام كافية معلومات تُتاح ال عندما          34
  :المنشأة على يجب

  
ً  الخطة عن تحاسب أن  ) أ(   و محددة؛ مساھمة خطة كانت لو كما 52و 51 للفقرتين وفقا
  
 .148 الفقرة بموجب المطلوبة المعلومات عن تُفصح أن     ) ب(

  
  :فيھا التي تلك ھي العمل أصحاب متعددة محددة منفعة لخطة ومثال          35

  
ً  سيكون أنه يتوقع الذي المستوى عند المساھمات تُحدد: بأول أوالً  الدفع أساس على الخطة تُمول  )أ(  لدفع كافيا

 الحالية الفترة خالل المكتسبة المستقبلية المنافعتُدفع  وسوف نفسھا، الفترة في السداد واجبة تصبح التي المنافع
  و المستقبلية؛ المساھمات من

  
 بدون الخطة من لالنسحاب واقعية وسائل المشاركة المنشآت لدى وليس خدمتھم بطول الموظفين منافع تُحدد  )ب(

 مخاطر الخطة ھذه مثل عن وينشأ. االنسحاب تاريخ حتى الموظفين قبل من المكتسبة المنافع مقابل مساھمة دفع
 الُمتوقع، من أكثر التقرير فترة نھاية في بالفعل المكتسبة للمنافع النھائية التكلفة تكون عندما: للمنشأة اكتوارية

ً  يقبلوا بأن الموظفين تقنع أن أو مساھماتھا، تزيد أن إما المنشأة على سيكون فإنه  فإن لذلك،. المنافع في تخفيضا
  .محددة منفعة خطة ھي الخطة ھذه مثل

  
 المتناسبة حصتھا عن تحاسب المنشأة فإن العمل، أصحابمتعددة  محددة منفعة خطة عن كافية معلومات أتيحت حيثما  36

 ألي ھي كمانفسھا  بالطريقة بالخطة المرتبطة التوظيف انتھاء بعد ما وتكلفة الخطة وأصول المحددة، المنفعة التزام في
 األساس المالي المركز من نصيبھا تحدد أن على قادرة المنشأة تكون ال قد ذلك، من وبالرغم. أخرى محددة منفعة خطة

  :عندما ھذا يحدث وقدألغراض المحاسبة.  -بشكل كاٍف  – عليھا االعتماد يمكن بطريقة أدائھا، ومنللخطة، 
  

 األخرى، للمنشآت والسابقين الحاليين بالموظفين مرتبطة اكتوارية لمخاطر المشاركة المنشآت الخطة تَعْرض  )أ(
 لمنشآت والتكلفة الخطة وأصول االلتزام، لتخصيص عليه االعتماد ويمكن ثابت أساس يوجد ال لذلك ونتيجة
   أو الخطة، في مشاركة بعينھا

  
  . المعيار ھذا متطلبات الستيفاء الخطة عنكافية  لمعلومات الوصول على قدرة للمنشأةيكون  ال  )ب(

  
 بموجب المطلوبة المعلومات عن وتُفصح محددة، مساھمة خطة كانت لو كما الخطة عن المنشأة تحاسب الحاالت، تلك في

  .148 الفقرة
  

 الخطة في الفائض سيُوزع كيف يحدد والذي فيھا، والمشاركين العمل أصحاب متعددة الخطة بين تعاقدي اتفاق يوجد قد  37
 االتفاق، ھذا مثل وجود مع العمل أصحاب متعددة خطة في المشارك على ويجب). الممول العجز أو( المشاركين على
ً  محددة مساھمةأنھا خطة  على الخطة عن يحاسب الذي  االتفاق عن ينشأ الذي االلتزام أو األصل يثبت أن ،34 للفقرة وفقا

  . الخسارة أو الربح ضمن الناتج المصروف أو الدخليثبت  وأن التعاقدي،
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 37 الفقرة يوضح مثال
  
 المحاسبة معيار أساس على للخطة تقويمات تعد ال والتي العمل أصحاب متعددة محددة منفعة خطة في منشأة تشارك
ً  يُجرى لم للتمويل تقويم ويُظِھر. محددة مساھمة خطة كانت لو كما الخطة عن تحاسب عليه، وبناءً . 19 الدولي  وفقا
 جدول على العقد بموجب الخطة وافقت وقد. (أ)وحدة نقد مليون 100 قدره الخطة في عجزاً  19 الدولي المحاسبة لمعيار
. التالية الخمس السنوات مدى على العجز تستبعد سوف التي الخطة في المشاركين العمل أصحاب مع للمساھمات زمني
  . نقد وحدة مليون 8 ھو العقد بموجب المنشأة مساھمات إجمالي ويكون

  
ُ  المنشأة تثبت ً  للنقود الزمنية بالقيمة المعدلة بالمساھمات التزاما ً  ومصروفا   . الخسارة أو الربح ضمن مساويا

  ".نقد وحدات" بـ المالية المبالغ تُقوم المعيار، ھذا(أ) في 
 

 أحادية لخطط تجميع مجرد المجموعة خطة إدارة تُعد. المجموعة خطط إدارة عن العمل أصحابمتعددة  الخطط تتميز  38
 إدارة تكاليف وتخفيض استثمارية ألغراض أصولھم المشاركين العمل أصحابيجمع  بأن لتسمح ُمجمعة العمل ألصحاب
 تشكل وال. لموظفيھم المنفردة للمنفعة المختلفين العمل أصحاب مطالباتبين  الفصل يتم ولكن عليه، واإلشراف االستثمار

 خطة ألي ھي كمانفسھا  بالطريقة لمعالجتھا بسھولة تُتاح المعلومات ألن نظراً  معينة محاسبية مشاكل المجموعة خطط إدارة
 بالموظفين مرتبطة اكتوارية لمخاطر المشاركة المنشآت تَعْرض ال الخطط ھذه مثل ألن ونظراً  العمل، لصاحب أحادية
 المجموعة خطة إدارة تصنف أن المنشأة من المعيار ھذا في الواردة التعريفات وتتطلب. األخرى للمنشآت والسابقين الحاليين
ً  محددة منفعة خطة أو محددة، مساھمة خطةأنھا  على  االحكام يتجاوز ضمني التزام أي ذلك في بما( الخطة ألحكام وفقا

  ).الرسمية
  

 من المنشأة بانسحاب أو العمل، أصحاب متعددة محددة منفعة خطة بإنھاء يتعلق التزام يُقاس وكيف يُثبت، متى تحديد عند  39
 المخصصات،" 37 الدولي المحاسبة معيار تطبق أن المنشأة على يجب فإنه العمل، أصحاب متعددة محددة منفعة خطة

  ".المحتملة واألصول المحتملة وااللتزامات
  

  مشتركة لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر تقسم التي المحددة المنفعة خطط
  

 ومنشآتھا أم منشأة المثال، سبيل على مشتركة، لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر تقسم التي المحددة المنفعة خطط تُعد ال          40
  . العمل أصحاب متعددة خطط التابعة،

  
ً  ُمقاسة ككل الخطة عن معلومات على تحصل أن ةـــالخط ھذه في المشاركة المنشأة على بــيج          41  أساس على المعيار لھذا وفقا

 بالمجموعة بعينھا منشآت لتحميل ُمعلنه سياسة أو تعاقدي، اتفاق ھناك كان وإذا. ككل الخطة على تنطبق التي االفتراضات
ً  ُمقاسة ككل للخطة المحددة المنفعة تكلفة صافي  المنفصلة المالية قوائمھا في تثبت، أن المنشأة على يجب فإنه المعيار، لھذا وفقا

 يُثبت أن يجب فإنه السياسة، أو االتفاق، ھذا مثل ھناك يكن لم وإذاوفقاً لذلك.  الُمحملة المحددة المنفعة تكلفةصافي  الفردية، أو
 العمل صاحبة -نظامياً  – تعتبر التي المجموعة لمنشأة الفردية أو المنفصلة، المالية القوائم في المحددة المنفعة تكلفة صافي
 مساوية تكلفة الفردية، أو المنفصلة، المالية قوائمھا في تثبت، أن بالمجموعة األخرى المنشآت على ويجب. للخطة الراعية

  .للفترة السداد واجبة لمساھمتھا
 

 المنشأة على يجب عليه، وبناءً بالمجموعة.  منفردة منشأة لكل عالقة ذي طرفمع  معاملة الخطة ھذه مثل في المشاركةتُعد           42
  .149 الفقرة بموجب المطلوبة المعلومات عن الفردية، أو المنفصلة، المالية قوائمھا في تفصح، أن

  
  الدولة خطط 

  

-32 الفقرات أنظر( العمل أصحاب متعددة لخطة ھي كمانفسھا  بالطريقة الدولة خطة عن تحاسب أن المنشأة على يجب  43
39.(  

  
 صناعةعلى سبيل المثال،  معين، تصنيف في المنشآت جميع أو( المنشآت جميع لتشمل تشريع بموجب الدولة خططتُوضع            44

 بشكل - أنشئت مستقلة ھيئة المثال، سبيل على( أخرى ھيئة قبل من أو المحلية، أو الوطنية، الحكومة قبل من وتُدار ،)محددة
 قبل من الموضوعة الخطط بعض وتقدم. للتقرير المعدة المنشأةقبل  من تأثير أو لسيطرة، تخضع ال) الغرض لھذا - محدد
 ھذه مثل تُعد وال. إضافية اختيارية ومنافع - الدولة خطة ستشملھا ذلك بخالف كانت التي للمنافع كبديل إلزامية، منافع المنشأة
  . دولة خطط الخطط

  
 من العديد وتُمول. الخطة بموجب المنشأة التزام على باالعتماد محددة، مساھمة أو محددة، منفعة بأنھا الدولة خطط تُوصف         45

ً  سيكون أنه يُتوقعالذي  المستوى عند المساھمات تُحدد: بأول أوالً  الدفع أساس على الدولة خطط  المطلوبة المنافع لدفع كافيا
. المستقبلية المساھمات من الحالية الفترة خالل الُمكتسبة المستقبلية المنافع وستُدفع نفسھا؛ الفترة في السداد واجبة تصبح التي
فقط  – فالتزامھا: المستقبلية المنافع ھذه تدفع بأن ضمني أو نظامي، التزام المنشأة على ليس الدولة خطط معظم في ذلك، ومع

سوف ال  فإنه الدولة، خطة أعضاء توظيف عن المنشأة توقفت وإذا السداد، واجبة تصبح عندما المساھمات تدفع أن ھو -
 عادةً  – الدولة خطط تُعرف السبب، ولھذا. السابقة السنوات في موظفيھا قبل من الُمكتسبة المنافع تدفع بأن التزام عليھايكون 

 الفقرات تطبق المنشأة فإن محددة، منفعة خطة ھي الدولة خطة تكون عندما ذلك، من وبالرغم. محددة مةمساھ خطط بأنھا -
32-39 .  
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  عليھا المؤمن المنافع 

  
 ھذه مثل تُعالج أن المنشأة على ويجب. التوظيف انتھاء بعد لما المنفعة خطة لتمول تأمين أقساط تدفع أن للمنشأة يمكن  46

) الخطة بموجب مباشر غير أو مباشٍر، بشكل إما( المنشأة على سيكون أنه حال في إال محددة مساھمة خطةأنھا  على الخطة
  :إما ضمني أو نظامي، التزام

  
  أو السداد؛ واجبة تصبح عندما - مباشر بشكل - الموظف منافع تدفع بأن  )أ(
  
 الفترات في الموظف بخدمة المتعلقة المستقبلية الموظف منافع جميع يدفع ال المؤمن كان إذا إضافية مبالغتدفع  بأن      )ب(

  . والسابقة الحالية
  

  .محددة منفعة خطةأنھا  على الخطة تعالج أن المنشأة على يجب فإنه الضمني، أو النظامي، االلتزام ھذامثل  على المنشأة أبقت إذا
 

. الموظف بمنافع المنشأة التزام مع تلقائية أو مباشرة عالقة تأمين، وثيقة بموجبعليھا،  المؤمن للمنافع تكون أن يلزم ال  47
 مثل والتمويل المحاسبة بيننفسه  للتمييز تأمين، وثائق على تنطوي التي التوظيف، انتھاء بعد لما المنفعة خطط وتخضع
  . األخرى الُممولة الخطط

  
 المنشأة ستُبقي بموجبھا والتي تأمين وثيقة في المساھمة خالل من التوظيف انتھاء بعد لما المنفعة التزام منشأة تمول عندما  48

 طرفمع  عالقة خالل من أو المستقبلية، األقساط لتحديد آلية خالل من أو الخطة، بموجب مباشر غير أو مباشر، بشكل إما(
 أن ذلك ويتبع. محددة مساھمة ترتيب إلى يرقى ال األقساط دفع فإن الضمني، أو النظامي، التزامھا على) بالمؤمن عالقة ذي

  :المنشأة
  

  و)؛ 8 الفقرة أنظر( للخطة أصلأنھا  على المؤھلة التأمين وثيقة عن تحاسب  )أ(
  
  ).116 الفقرة في الوارد الضابط الوثائق تستوفي عندما( التعويض في حقوقأنھا  على األخرى التأمين وثائق تُثبت  )ب(

  
 أو نظامي، التزام أي المنشأة على وليس بالخطة مشاركين مجموعة أو بالخطة، معين مشارك باسم تأمين وثيقة تكون عندما          49

 مسئولية المؤمن ويتحمل للموظفين المنافع تدفع بأن التزام المنشأة على ليس فإنه الوثيقة، على خسارة أي تغطي بأن ضمني
 وليس الموظف، منفعة اللتزام تسوية – الجوھر في –العقود ھذه مثل بموجب ثابتة أقساط دفع يُعد. المنافع دفع عنشخصية 
 على المدفوعات ھذه مثل المنشأة تُعالج عليه، وبناءً . التزام أو أصل المنشأة لدى يعد لم وبالتالي،. بااللتزام للوفاء استثمارا

  .محددة مساھمة خطة في مساھماتأنھا 

  
  المحددة المساھمة خطط: التوظيف انتھاء بعد لما المنافع

 

 التي بالمبالغ فترة لكل يتحدد للتقرير المعدة المنشأة التزام ألن نظراً بالبساطة المحددة المساھمة خطط عن المحاسبة تتسم  50
 مكسب، ألي احتمال يوجد وال اكتوارية افتراضات المصروفأو  االلتزام، قياس يتطلب ال وبالتالي،. الفترة لتلك بھا سيُساھم

بشكل  – تُسوى أن يُتوقع ال عندما باستثناء مخصوم، غير أساس على االلتزامات تُقَاس ،ذلك على عالوة. اكتوارية خسارة أو
  . بھا المتعلقة الخدمة الموظفون فيھا يقدم التي السنوية التقرير فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل - كامل

  
  والقياس اإلثبات

  
 المساھمة لخطة السداد واجبة المساھمة تثبت أن المنشأة على يجب فإنه فترة، خالل لمنشأة خدمة موظف يقدم عندما  51

  : الخدمة ھذه مقابل في المحددة
  

 بالفعلالمدفوعة  المساھمة كانت فإذا. بالفعل ُدفعت مساھمة أي طرح بعد ،)مستحق مصروف( التزامأنھا  على  )أ(
 ھذه تثبت أن المنشأة على يجب فإنه التقرير، فترة نھاية قبل الخدمة مقابل السداد واجبة المساھمةعن  تزيد

 إلى – المثال سبيل على –ما سوف يؤدي الدفع المسبق  بقدر) الدفع مسبق مصروف( أصلأنھا  على الزيادة
  . نقد استرداد أو المستقبلية، الدفعاتفي  تخفيض

  
 أصل تكلفة في المساھمة بتضمين يسمح أو المالي، للتقريرآخر  دولي معيار يتطلب لم ما مصروف،أنھا  على   )ب(

 ). 16 الدولي المحاسبة ومعيار 2 الدولي المحاسبة معيار المثال، سبيل على أنظر،(
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 فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل -بشكل كامل  – محددة مساھمة خطة في المساھمات تُسوى أن يُتوقع ال عندما  52
 في المحدد الخصم معدل باستخدام تُخصم أن يجب فإنه بھا، المتعلقة الخدمة الموظفون فيھا يقدم التي السنوية التقرير
  . 83 الفقرة

  
  اإلفصاح

  

  .المحددة المساھمة لخطط مصروفأنه  على الُمثبت المبلغ عن تُفصح أن المنشأة على يجب             53
  

 المحددة المساھمة خطط في المساھمات حول معلومات عن ،24 الدولي المحاسبة معيار يتطلب حيثما المنشأة، تفصح   54
  . اإلدارة موظفي لكبار

  
  المحددة المنفعة خطط: التوظيف انتھاء بعد لما المنافع

 

 ويوجد اكتوارية، افتراضات يتطلب والمصروف االلتزام قياس ألن نظراً بالتعقيد المحددة المنفعة خطط عن المحاسبة تتسم  55
 بعد تُسوى قد ألنھانظراً  مخصوم؛ أساس على االلتزامات تُقاس ،ذلك على عالوة. اكتوارية وخسائر لمكاسب احتماالً 
  .بھا المتعلقة الخدمة الموظفين تقديم منعديدة  سنوات

  
  والقياس اإلثبات

  
 المنشأة، مساھماتخالل  من – جزئي بشكل أو كامل بشكل - ُممولة تكون قد أو ُممولة، غير المحددة المنفعة خطط تكون قد   56

 وتُدفع للتقرير، المعدة المنشأة عن - نظامي بشكل – منفصالً  يكون والذي صندوق، أو منشأة، في موظفيھا،قبل  من وأحيانا
 للصندوق، المالي المركز على - فقط –تصبح واجبة السداد  عندما الممولة المنافع دفع يعتمد وال. الموظفين منافعمنه 
ً  – ولكن االستثماري وادائه  فإن ثم، ومن. الصندوق أصول في عجز أي تعوض أن واستعدادھا، المنشأة، قدرة على - أيضا
 الضروري من ليس وبالتالي،. بالخطة المرتبطة واالستثمارية االكتوارية المخاطر تغطية تضمن – الجوھر في –المنشأة

  . للفترة السداد واجب المساھمة مبلغ ھو محددة منفعة لخطة الُمثبت المصروف يكون أن
  
  

  : التالية الخطوات على المحددة المنفعة خطط عن المنشأةقبل  من المحاسبة تنطوي             57
  

  :على ھذا وينطوي. الفائض أو العجز، تحديد    ) أ(  
  

 للتكلفة عليه االعتماد يمكن تقدير إلجراء – الُمخططة االئتمان وحدة طريقة –اكتواري  أسلوب استخدام  )1(
 أنظر( والسابقة الحالية الفترات في خدمتھم مقابل في الموظفون اكتسبھا التي للمنفعة المنشأة على النھائية
 أنظر( والسابقة الحالية للفترات تُنسب التي المنفعة مقدار تحدد أن المنشأة من ھذا ويتطلب). 69-67 الفقرات
 معدل مثل( بالسكان المتعلقة المتغيرات حول) اكتوارية افتراضات( تقديرات تُجرى وأن) 74-70 الفقرات
 والتكاليف الرواتب في المستقبلية الزيادات مثل( المالية والمتغيرات ،)الوفيات ومعدل الموظف دوران
  ).98-75 الفقرات أنظر( المنفعة تكلفة على تؤثر سوف التي) الطبية

  
 69-67 الفقرات أنظر( الحالية الخدمة وتكلفة المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة لتحديد المنفعة تلك خصم  )2(

  ).86-83و
  
 المنفعة اللتزام الحالية القيمة من) 115-113 الفقرات أنظر( الخطة أصول من ألي العادلة القيمة طرح  )3(

  . المحددة
  

 ألي ُمعدل ،)أ( البند في الُمحدد الفائض أو العجز، مبلغأنه  على المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي مبلغ تحديد  ) ب(
  ).64 الفقرة أنظر( لألصل األعلى بالحد المحددة المنافع أصل صافي لتقييد أثر

  
  :الخسارة أو الربح ضمن ستُثبت التي المبالغ تحديد      ) ج(

  

  ).74-70 الفقرات أنظر( الحالية الخدمة تكلفة  )1(

  ). 112-99 الفقرات أنظر( التسوية عند الخسارة أو والمكسب سابقة لخدمة تكلفة أي  )2(

  ). 126-123 الفقرات أنظر( المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي على الفائدة صافي   )3(
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  :شاملةً  اآلخر، الشامل الدخل ضمن لتُثبت المحددة، المنفعة) أصل( التزام صافي قياسات إعادة تحديد  )د(

  ).129و 128 الفقرات أنظر( االكتوارية والخسائر المكاسب  )1(

 المنفعة) أصل( التزام صافي على الفائدة صافي في الُمضمنة المبالغ باستثناء الخطة، أصول على العائد  )2(

  ).130 الفقرة أنظر( المحددة

 على الفائدة صافي في الُمضمنة المبالغ باستثناء ،)64 الفقرة أنظر( لألصل األعلى الحد أثر في تغير أي  )3(

  . المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي

 - نسبية أھمية ذات خطة لكل اإلجراءات ھذه تطبق المنشأة فإن ،واحدة محددة منفعة خطة من أكثر للمنشأة يكون حيثما
  .  منفصل بشكل

  
 الُمثبتة المبالغ تختلف ال بحيث - كافٍ بشكل  – بانتظام ددةـالمح ةــالمنفع) أصل( التزام صافي ددـــتح أن المنشأة على بــيج          58

  .التقرير فترة نھاية في ستُحدد التي المبالغ عن – نسبية أھمية ذي بشكل –المالية القوائم في
  

ً  تُشرك أن المنشأةمن  يتطلب ال ولكن المعيار، ھذا يشجع          59  التوظيف انتھاء بعد ما منفعة التزامات جميع قياس في مؤھالً  اكتواريا
ً  تطلب أن للمنشأة يمكن عملية، وألسباب. النسبية األھمية ذات  فترة نھاية قبل لاللتزام ُمفصل تقويم إلجراء مؤھالً  اكتواريا

 في النسبية األھمية ذات األخرى وبالتغيرات نسبية أھمية ذات معامالت بأي التقويم ھذا نتائج تُحدث ذلك، ومع. التقرير
  . التقرير فترة نھاية حتى) الفائدة ومعدالت السوق أسعار في التغيرات ذلك في بما( الظروف

  
 للعمليات - عليه االعتماد يمكن - تقريبًا المختصرة الحسابية والطرق والمتوسطات التقديرات، توفر قد الحاالت، بعض في           60

  .المعيار ھذا في الموضحةالُمفصلة الحسابية
 

  الضمني االلتزام عن المحاسبة
  

 – ولكن محددة، منفعة لخطة الرسمية األحكام بموجب النظامي التزامھا عن - فقط ليس - تحاسب أن المنشأة على يجب  .61
 ً  ضمني التزام الرسمية غير الممارسات عن وينشأ. الرسمية غير المنشأة ممارسات عن ينشأ ضمني التزام أي عن - أيضا
 ممارسات في تغيير يتسبب حيثما ھو ضمني اللتزام ومثال. الموظف منافع تدفع أن سوى واقعي بديل للمنشأة يكون ال عندما
  .الموظفين مع بعالقتھا مقبول غير ضرر في الرسمية غير المنشأة

  
 عادة – الصعب من يكون ذلك، ومع. الخطة بموجب التزامھا تُنھي بأن للمنشأة محددة منفعة لخطة الرسمية األحكام تسمح قد   62

 دليل غياب ظل في عليه، وبناءً . الموظفين على ستبقي كانت إذا) دفع بدون( خطة بموجب التزامھا تُنھي أن المنشأة على –
 في تستمر سوف المنافع ھذه بمثل حاليا تَِعد التي المنشأة أن التوظيف انتھاء بعد ما منافع عن المحاسبة تفترض العكس، على
  . العمل في المتبقية الموظفين حياة مدى على ذلك فعل

  
  المالي المركز قائمة

  
  .المالي المركز قائمة في المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي تثبت أن المنشأة على يجب          63
  

أقل  بأيھما المحددة المنفعة أصل صافي تقيس أنعليھا  يجب فإنه محددة، منفعة خطة في فائض المنشأة لدى يكون عندما  64
  :يلي مما

  
  أو المحددة؛ المنفعة خطة في الفائض      )أ(
  
  .83 الفقرة في الُمحدد الخصم معدل باستخدام ُمحدد لألصل، األعلى الحد    )ب(

  
 ھذه مثل وفي. اكتوارية مكاسب تنشأ حيثما أو -بشكل زائد  – محددة منفعة خطةتُمول  حيثما محددة منفعة أصل ينشأ قد   65

  :ألن نظراً  محددة؛ منفعة أصل صافي المنشأةتثبت  الحاالت،
  

  و مستقبلية؛ منافع لتوليد الفائض استخدام على القدرة وھو مورد، على تسيطر المنشأة  ) أ(
  
  و ؛)الموظفينمن قبل  مقدمة وخدمة المنشأة قبل من مدفوعة مساھمات( سابقة ألحداث نتيجة ھي السيطرة ھذه  ) ب(
  
 مباشر بشكل إما نقد، استرداد أو المستقبلية، المساھمات في تخفيض شكل في للمنشأة المستقبلية االقتصادية المنافع تُتاح  ) ج(

  .المستقبلية المنافع لھذه الحالية القيمة ھو لألصل األعلى والحد. عجزاً  تواجه أخرى لخطة مباشر غير بشكل أو للمنشأة،
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  الحالية الخدمة وتكلفة المحددة المنفعة اللتزامات الحالية القيمة: والقياس اإلثبات

  
 الوفيات، ومعدل الموظف دوران ومعدل النھائية، الرواتب مثل ،عديدة بمتغيرات محددة منفعة لخطة النھائية التكلفة تتأثر قد   66

 التأكد عدم يستمر أن المحتمل ومن مؤكدة، غير تكون للخطة النھائية التكلفة. فالطبية التكلفة واتجاھات الموظف ومساھمات
 بھا، المتعلقة الحالية الخدمة وتكلفة التوظيف انتھاء بعد ما منفعة اللتزامات الحالية القيمة ولقياس. الوقت من طويلة لفترة ھذا
  :الضروري من فإنه

  
  و ؛)69-67 الفقرات أنظر( اكتواري تقويم طريقة تُطبق أن  ) أ(
  
  و ؛)74-70 الفقرات أنظر( الخدمة لفترات المنفعة تُنسب أن  ) ب(
  
  ).98-75 الفقرات أنظر( اكتوارية افتراضات تُوضع أن  ) ج(

  
  االكتواري التقويم طريقة

  
 وتكلفة المحددة منفعتھا اللتزامات الحالية القيمة لتًحدد الُمخططة االئتمان وحدة طريقة تستخدم أن المنشأة على يجب   67

  .السابقة الخدمة تكلفةبھا و، عندما ينطبق،  المتعلقة الحالية الخدمة
 

ً  – تُعرف( الُمخططة االئتمان وحدة طريقة تعتبر   68  بطريقة أو الخدمة، مع بالتناسب المستحقة المنفعة بطريقة - أحيانا
 وحدة كل وتقيس) 74-70 الفقرات أنظر( منقعة الستحقاق إضافية وحدة خدمة فترة كل عن ينشأ أنه) الخدمة سنوات/المنفعة

  ).98-75 الفقرات أنظر( النھائي االلتزام لتؤسس - منفصل بشكل -
  

 

  68 الفقرة يوضح مثال
  

 الراتب وكان. خدمة سنة كل عنالنھائي  الراتب من% 1 ويساوي الخدمة إنھاء عند المنفعة من إجمالي مبلغ يُستحق
 المستخدم الخصم معدل وكان. سنة كل) مركبة نسبة% (7 بنسبة يزيد أن ويًفترض نقد وحدة 10.000ھو 1 السنة في
، 5 السنة نھاية في المنشأة يترك أن يُتوقع والذي لموظف االلتزام يتأسس كيف التالي الجدول ويظھر. للسنة% 10ھو

 الالزم اإلضافي التعديل المثال ھذا يتجاھل وللتبسيط،. االكتوارية االفتراضات في تغييرات توجد ال أنه بافتراض
  . تالٍ  تاريخ أو أبكر تاريخ في المنشأةقد يترك  الموظف أن احتمال ليعكس

  
  5    4   3   2   1                                           السنة

  وحدة نقد      وحدة نقد    وحدة نقد     وحدة نقد     وحدة نقد                                                 
  

  :إلى المنسوبة المنفعة
  524  393  262  131  0                                  السابقة السنوات -
 131  131  131  131  131                        الحالية السنة -

  )النھائي الراتب من% 1(
  655  524  393  262  131                والسابقة الحالية السنوات -

  476  324  196  89  -                       االفتتاحي االلتزام
  48  33  20  9  -  %                 10 بنسبة الفائدة
     131  119  108  98  89                         الحالية الخدمة تكلفة

  655  476  324  196  89                                الختامي االلتزام
  

 ....يتبع
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 ...يتبع

  68 الفقرة يوضح مثال

  

  :إيضاح

  . السابقة للسنوات المنسوبة للمنفعة الحالية القيمة ھو االفتتاحي االلتزام  .1

  . الحالية للسنة المنسوبة للمنفعة الحالية القيمة ھي الحالية الخدمة تكلفة  .2

  .والسابقة الحالية للسنوات المنسوبة للمنفعة الحالية القيمة ھو الختامي االلتزام    .3

 

 عشر اثني قبل االلتزام من جزء يُسوى أن يُتوقع كان ولو حتىالتوظيف،  انتھاءبعد  ما منفعة التزام كامل المنشأة تخصم          69
  . التقرير فترة بعد شھراً 

  
  الخدمة لفترات المنفعة نْسبَ  

  
 الخدمة تكلفة ينطبق، عندما و، بھا المتعلقة الحالية الخدمة وتكلفة المحددة منفعتھا اللتزامات الحالية القيمة تحديد عند  70

 من وبالرغم. الخطة منفعة احتساب طريقة بموجب الخدمة لفترات المنفعة تْنِسب أن المنشأة على يجب فإنه السابقة،
 في عنه المنفعة من – نسبية أھمية ذي بشكل – أعلى مستوى إلى تاليه سنوات في موظف خدمة ستؤدي كانت إذا ذلك،

  :من الثابت، القسط أساس على المنفعة تْنِسب أن المنشأة على يجب فإنه األبكر، السنوات
  

 المنافعأو لم تكن  كانت سواء( الخطة بموجب لمنافع - مرة ألول - الموظفمن قبل  خدمة فيه تؤدي الذي التاريخ  )أ(
  وحتى ،)إضافية بخدمة مشروطة

  
 اإلضافية المنافع من - نسبية أھمية ذي غير - لمبلغ الموظف قبل من إضافية خدمة فيه تؤدي سوف الذي التاريخ  )ب(

 .اإلضافية الراتب زيادات من الناتج بخالف الخطة، بموجب
  

 وللفترات) الحالية الخدمة تكلفة لتحديد( الحالية للفترة المنفعة تْنِسب أن المنشأة من الُمخططة االئتمان وحدة طريقة تتطلب         71
 االلتزام فيھا ينشأ التي للفترات المنفعة المنشأة وتْنِسب). المحددة المنفعة اللتزامات الحالية القيمة لتحديد( والسابقة الحالية
 التوظيف انتھاء بعد ما منافع مقابل في خدمات الموظفون يقدم عندما االلتزام ھذا وينشأ. التوظيف انتھاء بعد ما منافع بتقديم
 بطريقة االلتزام ھذا تقيس بأنللمنشأة  االكتوارية الطرق وتسمح. المستقبلية التقرير فترات في تدفعھا أن المنشأة تتوقع التي
  . التزام إثبات لتبرر -بشكل كاٍف  –عليھا  االعتماد يمكن

  
 

  71 الفقرة توضح أمثلة
  
ً  محددة منفعة خطة تقدم  1 ً إجمالي مبلغا  عند السداد يُستحق خدمة سنة كل عن نقد وحدة 100 قدرةمن المنفعة  ا

  . التقاعد
  
. نقد وحدة 100 لـ الحالية القيمة ھي الحالية الخدمة تكلفة وتكون. سنة لكل نقد وحدة 100 قدرھا منفعة تُنسب 

 سنوات عدد في مضروبة نقد وحدة 100 لـ الحالية القيمة ھي المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة وتكون
  . التقرير فترة نھاية حتى الخدمة

  
 الحالية والقيمة الحالية الخدمة تكلفة فإن المنشأة، الموظف يترك عندما -مباشرة  - السداد واجبة المنفعة كانت إذا  

 الخصم، ألثرونظراً  لذلك،المنشأة.  الموظف يترك أن فيه يتوقع الذي التاريخ تعكس المحددة المنفعة اللتزام
  . التقرير فترة نھاية فيالمنشأة  الموظفإذا ترك  ستُحدد كانت التي المبالغ من أقلفإنھا تكون 

 من السداد واجب المعاش ويكون خدمة، سنة كل عن النھائي الراتب من% 2قدرة  شھري معاش خطة تقدم   2
   .65 عمر

  
 من% 2 قدرة شھري لمعاش ،المتوقع التقاعد تاريخ في الحالية، القيمة تساويمنفعة  خدمة، سنة لكل تُنسب
 الخدمة تكلفة وتكونالمتوقع.  الوفاة تاريخ حتى المتوقع التقاعد تاريخ من السداد واجب المقدر النھائي الراتب
 لمدفوعات الحالية القيمة ھي المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة وتكون. المنفعة لتلك الحالية القيمة ھي الحالية
. التقرير فترة نھاية حتى الخدمة سنوات عدد في مضروبة النھائي، الراتب من% 2 بنسبة الشھري المعاش
 عمر عند تبدأ المعاش مدفوعات ألننظراً  المحددة المنفعة اللتزام الحالية والقيمة الحالية الخدمة تكلفة وتُخصم

65 .  
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ً الموظف خدمــةتُنشــئ           72  وبعبارة( المستقبلي بالتوظيف مشروطة المنافع كانت ولــو حتى محــددة منفعة خطة بموجب التزاما
 تالية، تقرير فترة كل نھاية في ألنه، نظراً  ضمنيا؛ التزاما االكتساب تاريخ قبل الموظف خدمة وتُنشئ). تُكتسب لم أخرى
 المنفعة التزام قياس وعند. للمنفعة مستحقا يصبح أن قبل يقدمھا أن الموظف على يجب التي المستقبلية الخدمة مبلغ يُخفض
 بالرغم وبالمثل،. االكتساب متطلباتأياُ من  الموظفين بعضيستوفي  ال قد أنه احتمال الحسبان في المنشأة تأخذ المحددة،

السداد  واجبة تصبح التوظيف، انتھاء بعد لما الطبية المنافع المثال، سبيل على التوظيف، انتھاء بعد ما منافع بعض أن من
ً  فإن المعين الحدث وقع إذا أنه إال يعمل، الموظف يعد لم عندما محدد حدث وقع إذا - فقط –  الموظف يقدم عندما ينشأ التزاما

ُ  توفرسوف  التي الخدمة  ما يحدد ال ولكنه االلتزام، قياس على المعين الحدثسوف يقع  أنه احتمال ويؤثر. للمنفعة استحقاقا
  .ال أم االلتزام يوجد كان إذا

  
  72 الفقرة توضح أمثلة

  
  . خدمة سنوات عشر بعد المنافع وتُكتسب. خدمة سنة كل عن نقد وحدة 100 قدرھا منفعةً  خطةٌ  تدفع  1

  
 الحالية الخدمة تكلفة تعكس األولى، السنواتالعشر  من كل وفي. سنة لكل نقد وحدة 100 قدرھا منفعة تُنسب
  . خدمة سنوات عشرال يستكمل  قد الموظف أن احتمال لاللتزام الحالية والقيمة

  
 . مباشرة المنافع وتُكتسب. 25 عمر قبل الخدمة باستثناء خدمة، سنة كل عن نقد وحدة 100 قدرھا منفعةً  خطةٌ  تدفع  2

  
 غير أو مشروطة،( لمنافع تؤدي ال التاريخ ھذا قبل الخدمة ألننظراً  ؛25 عمر قبل للخدمة منفعة تُنسب ال 

   .تالية سنة لكل نقد وحدة 100 قدرھا منفعة وتُنسب). مشروطة
 

 المنافع من نسبية أھمية ذي مبلغ إلى الموظف قبل من اإلضافية الخدمة تَؤدي السوف  فيه الذي التاريخ حتى االلتزام يزداد           73
 بعينھا محاسبية لفترات المنفعة وتُنسب. قبله أو التاريخ، ذلك في تنتھي التي للفترات المنافع جميع تُنسب ولذلك،. اإلضافية
 مستوى إلى تؤدي سوف تالية سنوات في موظف خدمة كانت إذا ذلك، من وبالرغم. الخطة منفعة احتساب طريقة بموجب
 حتى الثابت القسط أساس على المنفعة تنسب المنشأة فإن األبكر، السنوات عن المنفعة من – نسبية أھمية ذي بشكل – أعلى

 ذلك. اإلضافية المنافع من نسبية أھمية ذي مبلغ إلى الموظفمن قبل  اإلضافية الخدمة تؤدي السوف  فيه الذي التاريخ
  . األعلى المستوى ھذا عند منفعة إلى - نھائي بشكل - تؤدي سوف الفترة كامل طوال الموظف خدمة ألننظراً 

  
  73 الفقرة توضح أمثلة

  
 تقدم وال. الخدمة من سنوات عشر بعد يُكتسب والذي نقد وحدة 1000 قدرة المنفعة من إجمالي مبلغ خطة تدفع         1

  . الالحقة للخدمة إضافية منفعة الخطة
  

  . األولى سنوات العشر من لكلٍ ) 10 على مقسومة نقد وحدة 1000( نقد وحدة 100 قدرھا منفعة تُنسب
  

 سنوات عشرقد ال يستكمل  الموظفأن  احتمال األولى سنوات العشر من كلٍ  في الحالية الخدمة تكلفة وتعكس
  . الالحقة للسنوات منفعة تُنسب وال. الخدمة من

  
  ......يتبع
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  73 الفقرة توضح أمثلة
  
ً  خطةٌ  تدفع        2 ً  مبلغا  عند يعملون يزالون ال الذين الموظفين لجميع نقد وحدة 2000 قدره التقاعد منفعة من إجماليا

  . خدمتھم طول عن النظر بغض ،65 عمر عند يعملون يزالون ال الذين أو خدمة، سنة عشرين بعد 55 عمر
  

 يترك قد( 35 عمر عندبداية  الخطة بموجب منافعالى  الخدمة تؤدي ،35 عمر قبل ينتسبون الذين للموظفين
 تكون المنافع وھذه). توقيتھا أو المنافع، مبلغ على أثر بدون ،33 عمر عند ويعود 30 عمر عندالمنشأة  موظف

 المنافع من نسبية أھمية ذي مبلغ إلى 55 عمر بعد الخدمة -ايضاً  – تؤدي ال سوف. اإلضافية بالخدمة مشروطة
) 20 على مقسومة نقد وحدة 2000( نقد وحدة 100 قدرھا منفعة المنشأة تنسب الموظفين، لھؤالء. اإلضافية

  . 55 عمر وحتى 35 عمر من سنة لكل
  

 مبلغ إلى سنة عشرين بعد ما الخدمة تؤدي السوف  ،45و 35 بين يتراوح عمر عند ينتسبون الذين وللموظفين
 على مقسومة 2000( 100 قدرھا منفعة المنشأة تنسب الموظفين، لھؤالء. اإلضافية المنافع من نسبية أھمية ذي
  . األولىسنة  العشرين من لكلٍ ) 20

  
 نسبية أھمية ذي مبلغ إلى سنوات عشر بعد ما الخدمة تؤدي السوف  ،سنة 55 عمر عند ينتسب الذي وللموظف

 على مقسومة نقد وحدة 2000( نقد وحدة 200 قدرھا منفعة المنشأة تنسب الموظف، لھذا. اإلضافية المنافع من
  . األولى سنوات العشر من لكلٍ ) 10

  
 فترة يستكملقد ال  الموظفأن  احتمال لاللتزام الحالية والقيمة الحالية الخدمة تكلفة تعكس الموظفين، ولجميع
  . الالزمة الخدمة

  
 عندما التوظيف انتھاء بعدلما  الطبية الموظف تكاليف من% 40 التوظيف انتھاء بعد لما طبية خطة تعوض  3

 يترك عندما التكاليف ھذه من% 50و خدمة، سنة عشرين من وأقل عشر من أكثر بعدالمنشأة  الموظف يترك
  . أكثر أو خدمة، سنة عشرين بعدالمنشأة  الموظف

  
% 40( المتوقعة الطبية للتكاليف الحالية القيمة من% 4 المنشأة تنسب الخطة، منفعة احتساب طريقة بموجب
 سنوات العشر من لكل) 10 على مقسومة% 10% (1و األولى سنوات العشر من لكلٍ ) 10 على مقسومة
ليكتسب  الالزمةالخدمة  فترة يستكمل ال قد الموظفأن  احتمال سنة كل في الحالية الخدمة تكلفة وتعكس. الثانية
  .منفعة تُنسب ال سنوات، عشر خالل المنشأة يتركوا أن المتوقع وللموظفين. جميعھا أو المنافع، من جزءً 

  
 يترك عندما التوظيف انتھاء بعد لما الطبية الموظف تكاليف من% 10 التوظيف انتھاء بعد لما طبية خطةتعوض       4

 الموظف يترك عندما التكاليف ھذه من% 50و خدمة، سنة عشرين من وأقل عشر من أكثر بعدالمنشأة  الموظف
  .أكثر أو خدمة، سنة عشرين بعدالمنشأة 

  
. األبكر السنوات عن المنفعة من -نسبية أھمية ذي بشكل – أعلى مستوى إلى التالية السنوات في الخدمة تؤدي
 القسط أساس على منفعة المنشأة تنسب أكثر، أو سنة، عشرين بعد المنشأة يتركوا أن المتوقع للموظفين ثم، ومن
 المنافع من نسبية أھمية ذي مبلغ إلى سنة عشرينلما بعد  الخدمة تؤدي ال وسوف. 71 الفقرة بموجب الثابت

 المتوقعة الطبية للتكاليف الحالية القيمة من% 2.5 األولى سنة العشرين من لكلٍ  منفعة تُنسب ثم، ومن. اإلضافية
  ). عشرين على مقسومة% 50(
  

% 1 األولى سنوات العشر من لكلٍ  منفعة تُنسب سنة، وعشرين عشر بين ما المنشأة يتركوا أن المتوقع وللموظفين
  . المتوقعة الطبية للتكاليف الحالية القيمة من
  

  . المنشأة لترك الُمقدر والتاريخ العاشرة السنة نھاية بينما  للخدمة منفعة تُنسب ال الموظفين، ولھؤالء
  
  .منفعة تُنسب ال سنوات، عشر خالل المنشأة يتركوا أن المتوقع وللموظفين
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 المطلوب المبلغ على تؤثرسوف  المستقبلية الراتب زيادات فإن ،خدمة سنة لكل النھائي الراتب من ثابتة نسبة المنفعة مبلغ يكون حيثما       74
ً  تُنشئ ال ولكنھا التقرير، فترة نھاية قبل للخدمة الموجود االلتزام لتسوية   : ثم ومن إضافياً؛ التزاما

  
 النھائي؛ الراتب على يعتمد المنافع مبلغ أن من بالرغم ،إضافية منافع إلى الراتب زيادات تؤدي ال ،)ب(70 الفقرة لغرض  ) أ(

  و
  
  . المنفعة به ترتبط الذي الراتب من ثابتة نسبة فترة لكل المنسوب المنفعة مبلغ يكون  )ب(

 

 74 الفقرة توضح أمثلة
  
  .55 عمر قبل خدمة سنة لكل النھائي الراتب من% 3 قدرھا منفعة للموظفين يحق

  
 تؤدي السوف  فيه الذي التاريخ ھو وھذا. 55 عمر حتى سنة لكل الُمقدر النھائي الراتب من% 3 قدرھا منفعة تُنسب
 للخدمة منفعة تُنسب وال .الخطة بموجب ضافيةاإل المنافع من نسبية أھمية ذي مبلغ إلىمن قبل الموظف  ضافيةاإل الخدمة
  .العمر ھذا بعد
 

  االكتوارية االفتراضات
  

  .متبادل بشكل - ومتوافقة متحيزة غير االكتوارية االفتراضات تكون أن يجب      75
  

 .التوظيف انتھاء بعد ما منافع لتقديم النھائية التكلفة تحدد سوف التي للمتغيرات المنشأة تقديرات أفضل االكتوارية االفتراضات تُعد       76
  :االكتوارية االفتراضات وتشمل

  
 .للمنافع المؤھلين) يعولون ومن( والسابقين الحاليين للموظفين المستقبلية الخصائص عن بالسكان متعلقة افتراضات       ) أ(

  : مثل أمور، مع بالسكان المتعلقة االفتراضات وتتعامل
  

  ).82و 81 الفقرات أنظر( الوفيات معدل     ) 1(

  .المبكر والتقاعد والعجز الموظف دوران معدالت     ) 2(

  .للمنافع يتأھلونالذين سوف  يعولون ومن الخطة أعضاء نسبة      ) 3(

  .الخطة أحكام بموجبالمتاح  الدفع لخيار شكل كل يختارون سوف الذين الخطة أعضاء نسبة  )4(

  .الطبية الخطط بموجب المطالبة معدالت     ) 5(

  :مثل بنود معتتعامل  مالية فتراضاتإ      )ب(
  

  ).86-83 الفقرات أنظر( الخصم معدل  )1(

 أنظر( المستقبلي والراتب الموظفين، قبل من بھا الوفاء يتم سوف منافع تكلفة أي باستثناء المنفعة، مستويات  )2(

  ).95-87 الفقرات

 التي التكاليف أي( المطالبة معالجة تكاليف ذلك في بما المستقبلية، الطبية التكاليف الطبية، المنافع حالة في   )3(

) الُمعدلة الجھة وأتعاب النظامية الرسوم ذلك في بما المطالبات، في والفصل معالجة في تحملھايتم  سوف

  ).98-96 الفقرات أنظر(

 المنافع على أو التقرير، تاريخ قبل بالخدمة المتعلقة المساھمات على الخطة قبل من السداد واجبة الضرائب  )4(

  .الخدمة تلك عن الناتجة

  
  . بعيد حد إلى متحفظة أو ُمرتجلة، تكون ال عندما متحيزة غير االكتوارية االفتراضات تكون           77

  
 ومعدالت التضخم، مثل عوامل بين االقتصادية العالقات تعكس عندما - متبادل بشكل - متوافقة االكتوارية االفتراضات تكون  78

 االفتراضات مثل( معين تضخم مستوى على تعتمد التي االفتراضات جميع المثال، سبيل فعلى. الخصم ومعدالت الراتب زيادة
  . الفترة تلك في نفسه التضخم مستوى تفترضمحددة  مستقبلية فترة أي في) والمنفعة الراتب وزيادات الفائدة معدالت حول
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) بالتضخم معدلة( حقيقية بقيم التقديرات تكن لم ما ،)ُمعلنة( اسمية بقيم األخرى المالية واالفتراضات الخصم معدل المنشأة تحدد           79

 التقرير" 29 الدولي المحاسبة معيار أنظر( جامح تضخم ذي اقتصاد في المثال، سبيل على أكبر، بشكل عليھا االعتماد يمكن
 مرتبطة للسندات عميقة سوق ويوجد بمؤشر مرتبطة المنفعة تكون حيثما أو ،")الجامح التضخم ذات االقتصادات في المالي
  .والقيمة العملة لنفس بمؤشر

  
  .االلتزامات خاللھا ستُسوى التي للفترة التقرير، فترة نھاية في السوق توقعات إلى المالية االفتراضات تستند أن يجب         80

  
  الوفيات معدل: االكتوارية االفتراضات

  
 خالل الخطة أعضاء وفيات لمعدل تقديراتھا أفضل إلى بالرجوع الوفيات لمعدل افتراضاتھا تحدد أن المنشأة على يجب         81

 .وبعده ،التوظيف
  

 بتعديل المثال، سبيل على الوفيات، معدل في المتوقعة التغيرات الحسبان في المنشأة تأخذ للمنفعة، النھائية التكلفة لتقدير   82
  . الوفيات معدل تحسينات بتقديرات الطبيعية الوفيات معدل جداول

  
  الخصم معدل: االكتوارية االفتراضات 

  
 بالرجوع) الُممولة وغير الُممولةمن  كالً ( التوظيف انتھاء بعد ما منفعة التزامات لخصم الُمستخدم المعدل يُحدد أن يجب          83

 سوق يوجد ال التي للعمالت وبالنسبة. الجودة عالية الشركات سندات على التقرير، فترة نھاية في السوق عائدات إلى
 على) التقرير فترة نھاية في( السوق عائدات تُستخدم أن يجب فإنه الجودة، عالية الشركاتسندات ھذه   لمثل عميقة

 عملةمع  وأجلھا، الحكومية، السندات أو الشركات سندات عملة تتفق أن ويجب التي تتم بتلك العمالت. الحكومية السندات
 . قدرالمُ  وأجلھا التوظيف، انتھاء بعد لما المنفعة التزامات

  
 للنقود الزمنية القيمة الخصم معدل ويعكس .نسبية أھمية ذو أثر لھاأحد االفتراضات االكتوارية التي يكون  الخصم معدل يُعد          84

 بمنشأة المتعلقة االئتمان مخاطر الخصم معدل يعكس ال ذلك، على عالوة .االستثمارية أو االكتوارية، المخاطر يعكس ال ولكن
   .االكتوارية االفتراضات عن المستقبلية الخبرة تختلف قد أنه مخاطر يعكس وال المنشأة، دائنو يتحملھا والتي محددة

  
ً  – ذلك المنشأة تحقق العملي، الواقع وفي .المنفعة لمدفوعات الُمقدر التوقيت الخصم معدل يعكس          85  تطبيق خالل من - غالبا

 . المنافع بھا ستُدفع التي والعملة ومبلغھا، المنفعة، لمدفوعات الُمقدر التوقيت يعكس والذي الخصم لمعدل واحد مرجح متوسط
  

 لجميع الُمقدر االستحقاق ليطابق – كافٍ  بشكلٍ  - طويل استحقاق لھا لسندات عميقة سوق توجد ال قد الحاالت، بعض في         86
 أجل ذات مدفوعات لخصم مناسب ألجل الحالية السوق معدالت المنشأة تستخدم الحاالت، ھذه مثل وفي. المنفعة مدفوعات
 ومن. العائد منحنى طول على الحالية السوق معدالت استقراء خالل من األطول لالستحقاقات الخصم معدل وتقدر أقصر،
ً  محددة منفعة اللتزام الحالية القيمة إجمالي يكون أن المحتمل غير  الجزء على الُمطبق الخصم لمعدل – خاص بشكل – حساسا
  .المتاحة الحكومية السندات أو الشركات لسندات النھائي االستحقاق بعد لماالتي تكون واجبة السداد  المنافعمن 

  
  والمنافع والتكاليف الطبية الرواتب: االكتواريةاالفتراضات  

  
  :يعكس أساس على المحددة منفعتھا التزامات تقيس أن المنشأة على يجب            87

  
  و التقرير؛ فترة نھاية في) االحكام ھذه يتجاوز ضمني التزام أي عن الناتجة أو( الخطة أحكام في المحددة المنافع  ) أ(
  
  و السداد؛ واجبة المنفعة على تؤثر والتي ُمقدرة مستقبلية راتب زيادات أية  )ب(
  
  و المستقبلية؛ المنافع تكلفة من العمل صاحب لنصيب تقييد أي أثر  )ج(

  
  و المنافع؛ لھذه المنشأةعلى  النھائية التكلفة تخفض التي ثالثة، أطراف من أو الموظفين،من  المساھمات  )د(

  
 منفعة خطة بموجب السداد واجبة المنافع على تؤثر والتي للدولة منافع أية مستوى في الُمقدرة المستقبلية التغيرات  )ـھ(

  :إذا وفقطإذا،  وذلك محددة
  

   أو التقرير، فترة نھاية قبل التغيرات ھذه اُقرت  )1(
  
 بطريقة - تتغير سوف ھذه الدولة منافع أن الى عليه، االعتماد يمكن آخر دليل أو التاريخية، البيانات تشير  )2(

ً  المثال، سبيل على –بھا  التنبؤ يمكن  أو لألسعار، العامة المستويات في المستقبلية التغيرات مع تمشيا
 .للرواتب العامة المستويات
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 يتجاوز ضمني التزام أو( لخطة الرسمية األحكام فيتُحدد  التي المستقبلية المنفعة تغييرات االكتوارية االفتراضات تعكس  88

  :المثال سبيل علىھو الحال عندما،  ھذا ويكون .التقرير فترة نھاية في) األحكام ھذه
  

 الممارسة ھذه أن على إشارة توجد وال التضخم، آثار لتخفيف المثال، سبيل على المنافع، زيادةل سابقة للمنشأة يكون  )أ(
   أو المستقبل؛ في تتغير سوف

  
 بموجب أو ،)األحكام ھذه يتجاوز ضمني التزام أو( لخطة الرسمية األحكام بموجب إما ملزمة، المنشأة تكون  )ب(

  أو))؛ ج(108 الفقرة أنظر( الخطة في المشاركين لمصلحة الخطة في فائض أي تستخدم بأن تشريع،
  
 أنھا على الخطة أحكام تنص قد المثال، سبيل على .أخرى لضوابط أو المستھدف، لألداء استجابة المنافع تتنوع  )ج(

 .كافية غير الخطة أصول تكون عندما الموظفين من إضافية مساھمات تطلب أو ُمخفضة، منافع تدفع سوف
  .األخرى الضوابط أو المستھدف األداء ألثر تقدير أفضل االلتزام قياس ويعكس

  
) ضمني التزام أو( للخطة الرسمية األحكام في تُحدد لم التي المستقبلية المنفعة تغييرات االكتوارية االفتراضات تعكس ال  89

  :التغييرات ھذه عن ينتج وسوف .التقرير فترة نھاية في
  

  .التغيير قبل الخدمة منافع به تُغير الذي بالقدر السابقة، الخدمة تكلفة   )أ(
  
  .التغيير بعد الخدمة منافع به تُغير الذي بالقدر التغيير، بعد للفترات الحالية الخدمة تكلفة  )ب(

  
 العرض مثل األخرى، المالئمة والعوامل والترقية واألسبقية، التضخم، الحسبان في المستقبلية الراتب زيادات تقديرات تأخذ            90

  .التوظيف سوق في والطلب
  

 أثر الحسبان في للمنافع النھائية التكلفة وتأخذ. تدفعھا بأن المنشأة تُطَالب التي المساھمات المحددة المنفعة خطط بعض تقيد            91
  :يلي مما أقصر بـأيھما المساھمات على القيد أثر ويتحدد .المساھمات على القيد

  
   أو للمنشأة، الُمقدر العمر  )أ(
  
  .للخطة الُمقدر العمر     )ب(

  
من  المساھمات وتخفض .الخطة تكلفة في يساھموا أنثالثة،  أطراف أو الموظفين، من المحددة المنفعة خطط بعض تتطلب           92

 من تخفض الثالث الطرف مساھمات كانت إذا ما الحسبان في المنشأة وتأخذ .لمنشأةعلى ا المنافع تكلفة من الموظفينقبل 
ً  تُعد أنھا أو المنشأة، على المنافع تكلفة من قبل  المساھمات تَُحدد وقد .116 الفقرة في موضح ھو كما التعويض في حقا

 تكون أنھا أو ،)األحكام ھذه يتجاوز ضمني التزام عن تنشأ أو( للخطة الرسمية األحكام في ثالثة، أطراف أو الموظفين،
 المساھمات ھذه دفع فور الخدمة تكلفة من ثالثة، أطراف أو الموظفين، قبل من االختيارية المساھمات وتخفض .اختيارية

   .لخطةل
 

 عندما( الخدمة تكلفة تخفضأن  إما للخطة، الرسمية األحكام في والُمحددة ثالثة، أطراف أو الموظفين، من المساھمات إن           93
ً بالخدمة).  أصل( إلتزام صافي قياسات إعادة على تؤثر أو ،)بالخدمة مرتبطة تكون ) المنفعة المحددة (إذا لم يكن مرتبطا
 الخطة، أصول على خسائر عن ناشئ عجز تخفيض المساھمات تُتطلب عندماھو بالخدمة المرتبطة غير للمساھمات ومثال

 المساھمات إرتباط حال وفي بالخدمة، مرتبطة أخرى أطراف أو الموظفين من المساھمات كانت إذا.إكتوارية خسائر أو
  :يلي كما الخدمة تكلفة تخفض المساھماتھذه  فإن بالخدمة، األخرى األطراف أو الموظفين من

 
على المنشأة أن تنسب المساھمات لفترات الخدمة  فيجبكان مبلغ المساھمات يعتمد على سنوات الخدمة،  إذا  )أ(

ً  المطلوبة اإلسناد طريقة نفسباستخدام   المساھمة خطة صيغة باستخدام إما(أي  المنافع جماليإل 70 للفقرة وفقا
 أو)، الثابت القسط طريقة أو

 
لتكلفة  كتخفيض المساھمات ھذه بإثباتعن عدد سنوات الخدمة، يٌسمح للمنشأة  مستقالُ كان مبلغ المساھمة  إذا  )ب(

 نسبةأمثلة المساھمات المستقلة عن عدد سنوات الخدمة  تشمل. المقدمة الخدمة بھا تتعلقالتي  الفترة في الخدمة
ُ  أوثابتة من راتب الموظف،  ُ ثابت مبلغا   أو على أساس ٌعمر الموظف. ،طوال فترة الخدمة ا

  
  إرشادات التطبيق 1الفقرة أ تقدم
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 في التغييراتعن  ينتج(أ)، 93لفترات الخدمة وفقاً للفقرة  المنسوبةمن الموظفين أو األطراف األخرى  للمساھمات بالنسبة             94
  :يلي ما المساھمات

  
 ؛)ضمني التزام عن تنشأ ولم للخطة الرسمية األحكام في التغييرات ھذه تُحدد لم إذا( والسابقة الحالية الخدمة تكلفة  )أ(

   أو
  
  ).ضمني التزام عن تنشأ أو للخطة، الرسمية األحكامفي  محددة التغييرات تلك كانت إذا( اكتوارية وخسائر مكاسب   )ب(

  
 ويعكس. للدولة الطبية الرعاية أو للدولة، التقاعد منافع مستوى مثل بمتغيرات التوظيف انتھاء بعد ما منافع بعض ترتبط  95

 .عليھا االعتماد يمكن أخرى وأدلة التاريخية البيانات إلى باالستناد المتغيرات، ھذه لمثل تقدير أفضل المنافع ھذه مثل قياس
  

 الطبية، الخدمات تكلفة في الُمقدرة المستقبلية التغيرات الحسبان في الطبية التكاليف حول االفتراضات تأخذ أن يجب             96
  . الطبية التكاليف في المحددة والتغيرات التضخم من كلعن  الناتجة

  
 الوفاء وتكلفة وتكرارھا، المستقبلية، المطالبات مستوى عن افتراضات التوظيف انتھاء بعد لما الطبية المنافع قياس يتطلب          97

 بالمنشأة، الخاصة الخبرة حول التاريخية البيانات أساس على المستقبلية الطبية التكاليف المنشأة وتقدر .المطالبات بھذه
 من أو الطبية، الخدمات مقدمي أو التأمين، شركات أو األخرى، المنشآت من تاريخية ببيانات – الضرورة عند – وتُلحق
 االنتفاع أنماط في والتغيرات التكنولوجي، التقدم أثر الحسبان في المستقبلية الطبية التكاليف تقديرات وتأخذ .أخرى مصادر
  . الخطة في للمشاركين الصحية الحالة في والتغيرات تقديمھا، أنماط أو الصحية، بالعناية
 

ُ  يكون وتكرارھا، المطالبات، مستوى إن           98  وجنسھم الصحية، تھموحال ،)يعولون ومن( الموظفين لعمر – خاص بشكل – حساسا
ً  يكون وقد  السكاني المزيج اختالف بمدى التاريخية البيانات تٌعدل ولذلك،. الجغرافي الموقع مثل أخرى لعوامل حساسا

ً  – وتُعدل .للبيانات كأساس الُمستخدم للمجتمع ذلك عن للمجتمع  ھذه بأن عليھا االعتماد يمكن أدلةتوجد  حيثما - أيضا
  . تستمر لن سوف التاريخية االتجاھات

  
  التسوية من والخسارة والمكسب السابقة الخدمة تكلفة

  
 صافي قياس تعيد أن المنشأة على يجب فإنه التسوية، من الخسارة أو المكسب، أو السابقة، الخدمة تكلفة تحديد قبل  99

 في بما( الحالية االكتوارية واالفتراضات الخطة ألصول الحالية العادلة القيمة باستخدام المحددة المنفعة) أصل( التزام
 تعديل قبل الخطة بموجب المقدمة المنافع يعكس بحيث) األخرى الحالية السوق وأسعار الحالية السوق فائدة معدالت ذلك

 .تسويتھا أو تقليصھا، أو الخطة،
  

 وعن تقليص، عن الناتجة السابقة الخدمة تكلفة عن الخطة، تعديل عن الناتجة السابقة الخدمة تكلفة تميز أن المنشأة يلزم ال  100
ً  المعامالت ھذه تحدث عندما التسوية من خسارة أو مكسب،  التسوية، قبل الخطة تعديل يحدث الحاالت، بعض وفي. معا

 الخدمة تكلفة المنشأة تثبت الحاالت، ھذه وفي. الحقا الُمعدلة المنافع وتسوي الخطة بموجب المنافع المنشأة تغير عندما مثل
 . التسوية من خسارة أو مكسب، أي قبل السابقة

  
 .الوجود من الخطة وتزول االلتزام يسوى أن إلى يؤدي مما خطة إنھاء عند وتقليصھا، خطة، تعديل مع تسوية تحدث  101

 نفس ھي – الجوھر في – منافع تقدم جديدة بخطة الخطة تُستبدل عندما تسوية يعد ال الخطة إنھاء فإن ذلك، من وبالرغم
   .المنافع

  
  السابقة الخدمة تكلفة

  
  .تقليصھا أو ،الخطة تعديلعن  والناتج المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة في التغير ھي السابقة الخدمة تكلفة  102

  
  : التالية التواريخ أبكر في مصروفأنھا  على السابقة الخدمة تكلفة تثبت أن المنشأة على يجب          103

  
   أو تقليصھا؛أو  الخطة، تعديل يحدث عندما  )أ(
  
 التوظيف إنھاء منافع أو ،)37 الدولي المحاسبة معيار أنظر( بھا المتعلقة الھيكلة إعادة تكاليف المنشأة تثبت عندما  )ب(

 ).165 الفقرة أنظر(
  

 منفعة خطة بموجب السداد واجبة المنفعة تغير أو تسحبھا، أو محددة، منفعة خطة المنشأة تقدم عندما الخطة تعديل يحدث          104
  . قائمة محددة

  
 حدث عن تقليص ينشأ وقد .الخطة تشملھم الذين الموظفين عدد – جوھري بشكل – المنشأة تخفض عندما تقليص يحدث  105

  .تعليقھا أو خطة، إنھاء أو عملية، إيقاف أو مصنع، إغالق مثل منفرد،
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 ،)المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة تزداد بحيث تَُغيَر أو المنافع، تُقََدم عندما( موجبة إما السابقة الخدمة تكلفة تكون قد  106
  ).المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة تنخفض بحيث تَُغيَر أو المنافع، تُْسَحب عندما( سالبة أو

  
 واجبة األخرى المنافع تزيد نفسه الوقت وفي قائمة، محددة منفعة خطة بموجب السداد واجبة المنافع المنشأة تخفض عندما          107

  . واحد تغير صافيأنه  على التغير تعالج المنشأة فإن ،أنفسھم للموظفين الخطة بموجب السداد
  

  :السابقة الخدمة تكلفة من يُستثنى           108
  

ً  والُمفترضة الفعلية الراتب زيادات بين الفروق أثر  ) أ(  ال( السابقة السنوات في الخدمة منافع بدفع االلتزام على سابقا
  ).الُمخططة بالرواتب تسمح االكتوارية االفتراضات ألننظراً  سابقة خدمة تكلفة توجد

  
 ھذه مثل بمنح ضمني التزام المنشأة على يكون عندما بالزيادة أو بالنقص االختيارية المعاش زيادات تقديرات  )ب(

  ). الزيادات ھذه بمثل تسمح االكتوارية االفتراضات ألن نظراً  سابقة خدمة تكلفة توجد ال( الزيادات
  
 في تُثبت والتي الخطة، أصول على العائد عن أو االكتوارية، المكاسب عن تنتج التي المنفعة لتحسينات تقديرات     )ج(

 ھذه يتجاوز ضمني التزام أو( لخطة الرسمية األحكام بموجب إما ملزمة، المنشأة تكون عندما المالية القوائم
بعد  يتم لم ولو حتى الخطة، في المشاركين لمصلحة الخطة في فائض أي تستخدم بأن تشريع، بموجب أو) األحكام
ً  المنفعة في الزيادة منح  اكتوارية خسارة ھي االلتزام في الناتجة الزيادة ألن نظراً  سابقة خدمة تكلفة توجد ال( رسميا
  ). 88 الفقرة أنظر

  
 عندما) 72 الفقرة أنظر المستقبلي، بالتوظيف مشروطةالتي ال تكون  المنافع(أي  كتسبةالمُ  المنافع في الزيادة  )د(

 ألننظراُ  سابقة خدمة تكلفة توجد ال( محسنة أو جديدة منافع غياب في االكتساب،متطلبات  الموظف يستكمل
  ).الخدمة تقديم عند حالية خدمة تكلفة أنھا على للمنافع الُمقدرة التكلفة أثبتت المنشأة

  
  التسوية من والخسائر المكاسب

  
  : بين الفرق ھي التسوية من الخسارة أو ،المكسب           109

  
  و التسوية؛ تاريخ في محدد ھو كما تسويته، تجري الذي المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة  )أ(
  
من قبل  – مباشربشكل  – إجراؤھا تم مدفوعات وأي تحويلھا، تم للخطة أصول أي ذلك في بما التسوية، سعر  )ب(

  .بالتسوية يتعلق فيما المنشأة
  

ُ  تثبت أن المنشأة على يجب         110   .التسوية تحدث عندما محددة منفعة خطة تسوية من خسارة أو مكسبا
  

 لجميع أو لجزء،اإلضافية  الضمنية أو النظامية، االلتزامات جميع تستبعد معاملة في المنشأة تدخل عندما التسوية تحدث            111
ً  عنھم، نيابة أو للموظفين، منافع دفع بخالف( محددة منفعة خطة بموجب المقدمة المنافع  في والُمضمنة الخطة ألحكام وفقا

 إلى الخطة بموجب العمل صاحب على مھمة اللتزامات واحدة لمرة التحويل المثال، سبيل فعلى). االكتوارية االفتراضات
 في للمشاركين الخطة، أحكام بموجبكمبلغ إجمالي،  نقد دفع وأما تسوية؛ يعتبر تأمين وثيقة شراء خالل من التأمين شركة
  .تسوية يعتبر فال التوظيف انتھاء بعد لما معينة منافع تسلم في حقوقھم مقابل في الخطة
 

 الفترات في الموظف بخدمة المتعلقة الموظف منافع جميع أو بعض، لتمول تأمين وثيقة المنشأة تقتني الحاالت، بعض في         112
) 46 الفقرة أنظر( ضمني أو نظامي، التزام على المنشأة تبقي عندما تسوية الوثيقة ھذه مثل اقتناء يُعد وال .والسابقة الحالية
 إثبات مع 119-116 الفقرات تتعامل. التأمين وثيقة في المحددة الموظف منافع المؤمن يدفع ال عندما إضافية مبالغ بدفع

  .للخطة أصوالً  تُعد ال التي التأمين وثائق بموجب التعويضفي  الحقوق وقياس

  
  الخطة أصول: والقياس اإلثبات

 
  الخطة ألصول العادلة القيمة

  
   .الفائض أو العجز تحديد عند المحددة المنفعة اللتزام الحالية القيمة من للخطة أصول ألي العادلة القيمة تُطرح  113

  
 أية إلى إضافة ،للصندوق للتقرير المعدة المنشأة من السداد واجبة المدفوعة غير المساھمات الخطة أصول من يُستثنى  114

 التزامات بأي الخطة أصول وتُخفض .الصندوق قبل من بھا وُمحتفظ المنشأة قبل من ُمصدرة للتحويل قابلة غير مالية أدوات
 وغيرھم التجاريين للدائنين السداد الواجبة المبالغعلى سبيل المثال،  ،الموظف بمنافع تتعلق ال والتي الصندوق على

   .المشتقة المالية األدوات عن الناتجة وااللتزامات
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ً  – تُطابق والتي مؤھلة تأمين وثائق على الخطة أصول تشتمل حيثما  115  واجبة المنافع جميع أو بعض، وتوقيت مبلغ - تماما
 بھا المتعلقة لاللتزاماتالمفترضة  الحالية القيمة ھيتعتبر  ھذه التأمين لوثائق العادلة القيمة فإن الخطة، بموجب السداد

 التأمين، وثائق بموجب التحصيل، تحتالمبالغ  استرداد الممكن من يكون ال عندما مطلوب تخفيض ألي عرضة تكون(
  ).بالكامل

  
  التعويضات

  
ً  أن -بشكل عملي  - المؤكد من يكون - عندما وفقط - عندما  116  لتسوية المطلوبة النفقة كل أو بعض، يعوض سوف آخر طرفا

  :أن المنشأة على يجب فإنه محددة، منفعة التزام
  

  . العادلة بالقيمة األصل تقيس أن المنشأة على ويجب .منفصل أصلأنه  على التعويض في حقھا تثبت   )أ(
  
 العادلة القيمة في للتغيرات ھي كما نفسھا بالطريقة التعويض في لحقھا العادلة القيمة في التغيرات وتثبت تُفَِصل  ) ب(

ً  المثبتة المحددة المنفعة تكلفة مكونات تُثبت أن ويمكن ).125و 124 الفقرتين أنظر( الخطة ألصول  120 للفقرة وفقا
   .التعويض لحق الدفتري المبلغ في بالتغيرات المتعلقة المبالغ طرح بعد بالصافي

  
ً  – المنشأة تكون           117  لتسوية المطلوبة النفقة كل أو من، جزءً  ليدفع مؤمن، مثل آخر، طرف إلىتتطلع  أن على قادرة - أحيانا

 وثائق عن المنشأة وتحاسب .للخطة أصوالُ  ،8 الفقرة في ُعرفت كما المؤھلة، التأمين وثائق وتُعد .محددة منفعة التزام
-46 الفقرات أنظر( صلة ذات غير 116 الفقرة وتُعداألخرى  الخطة أصول لجميع ھي كما نفسھا بالطريقة المؤھلة التأمين

  ).115و 49
  

 .للخطة أصالً  تُعد ال ھذه التأمين وثيقة فإن مؤھلة، تأمين وثيقة المنشأة قبل من بھا الُمحتفظ التأمين وثيقة تكون ال عندما  118
 منفصل، أصلأنه  على التأمين وثيقة بموجب التعويض في حقھا المنشأة تثبت: الحاالت ھذه لمثل مالئمة 116 الفقرة وتُعد
 عن تفصح أن المنشأة من) ب(140 الفقرة وتتطلب. المحددة المنفعة فائض أو عجز، تحديد عند تخفيضأنه  على وليس
  .بهالمتعلق  وااللتزام التعويضفي  الحق بين للعالقة مختصر وصف

  
ً  – تطابق والتي تأمين وثيقة عن التعويضفي  الحق ينشأ عندما  119  السداد واجبة المنافع جميع أو بعض، وتوقيت مبلغ - تماما

 به المتعلق لاللتزامالمفترضة  الحالية القيمة ھي تعتبر التعويض في للحق العادلة القيمة فإن محددة، منفعة خطة بموجب
  ).بالكامل التعويض استرداد الممكن من يكون ال عندما مطلوب تخفيض ألي عرضة يكون(

  
  المحددة المنفعة تكلفة مكونات

  
 للتقرير آخر دولي معيار يتطلب الذيذلك القدر  باستثناء المحددة، المنفعة تكلفة وناتــمك تثبت أن المنشأة على بـيج        120

  : يلي كما أصل، تكلفة في بتضمينه يسمح أو المالي،
  

  .الخسارة أو الربح ضمن) 112- 66 الفقرات أنظر( خدمة تكلفة  )أ(
  
  .الخسارة أو الربح ضمن) 126 - 123 الفقرات أنظر( المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي على الفائدة صافي  )ب(
  
  .اآلخر الشامل الدخل ضمن) 130 - 127 الفقرات أنظر( المحددة المنفعة) أصل( التزام صافي قياسات إعادة  )ج(

  
تكلفة األصول، مثل المخزون،  في الموظف منفعةللتقرير المالي تضمين بعض تكاليف  األخرىالمعايير الدولية  تتطلب           121

 لما). تتضمن تكاليف أي منفعة 16ومعيار المحاسبة الدولي  2(أنظر معيار المحاسبة الدولي  والمعدات واآلالت والعقارات
  . 120في الفقرة  الواردةلمكونات ا من مناسبةھذه األصول نسبة  مثلفي تكلفة  والُمضمنة التوظيف انتھاء بعد

  
أو  الربحإلى  اآلخرالدخل الشامل  فيثبتة مُ المحددة ال المنفعة) أصل( التزام صافي قياساتإعادة  تصنيف يُعاد أن يجوزال           122

حساب  إلى اآلخرالدخل الشامل  فيثبتة المبالغ المُ  ھذه تحول أن للمنشأة، يمكن ذلك من وبالرغمفي فترة الحقة.  الخسارة
 . الملكية حقوقآخر ضمن 

  
  المحددة المنفعة(أصل)  التزامصافي الفائدة على صافي 

   
المحددة في  المنفعةصافي التزام (أصل)  بضربالمحددة  المنفعةالتزام (أصل)  صافيصافي الفائدة على  يتحدد أن يجب 123

أي تغيرات  الحسبان في األخذمع وفي بداية فترة التقرير السنوية،  انحددمُ  ھماا م، ك83الخصم المحدد في الفقرة  معدل
  . المنفعةمدفوعات و للمساھمةالمحددة خالل الفترة نتيجة  المنفعةفي صافي التزام (أصل) 

  
على أصول الخطة، وتكلفة الفائدة على  الفائدةالمحددة بأنه دخل  المنفعةالتزام (أصل)  صافيصافي الفائدة على  اعتبارمكن ي        124

  . 64في الفقرة  الواردةالحد األعلى لألصل  أثرالمحددة والفائدة على  المنفعةالتزام 
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ُ دخل الفائدة على أصول الخطة  يُعد        125  معدلالقيمة العادلة ألصول الخطة في  بضرب ويتحددلعائد على أصول الخطة، ل مكونا
 أصولأي تغيرات في  الحسبان في األخذمع وفي بداية فترة التقرير السنوية،  انحددھما مُ  كما، 83الخصم المحدد في الفقرة 

الفرق بين دخل الفائدة على أصول الخطة  ويُضمن. المنفعةلمساھمات ومدفوعات لحتفظ بھا خالل الفترة نتيجة الخطة مُ 
  المحددة.  المنفعةوالعائد على أصول الخطة في إعادة قياس صافي التزام (أصل) 

 
الحد  أثر بضرب وتُحددالحد األعلى لألصل،  أثر فيالتغير الكلي  إجماليمن  الحد األعلى لألصل جزءاً  أثرالفائدة على  تُعد 126

الفرق بين  ويُضمن في بداية فترة التقرير السنوية. ُمحددان ھما كما، 83لمحدد في الفقرة الخصم ا معدلاألعلى لألصل في 
  المحددة.  المنفعة) أصل( التزامالحد األعلى لألصل في إعادة قياس صافي  أثرالتغيير في  إجماليو المبلغ ھذا

  
  المحددة المنفعةإعادة قياسات صافي التزام (أصل) 

 
  المحددة:  المنفعةإعادة قياسات صافي التزام (أصل)  تشمل      127

 
 ).129و 128المكاسب والخسائر االكتوارية (أنظر الفقرتين   )أ(
 
) أصل( التزامفي صافي الفائدة على صافي  الُمضمنةباستثناء المبالغ  ،)130العائد على أصول الخطة (أنظر الفقرة      )ب(

 ). 125المحددة (أنظر الفقرة  المنفعة
  

) أصل( التزامفي صافي الفائدة على صافي  الُمضمنةباستثناء المبالغ  ،أي تغيير في تأثير الحد األعلى لألصل       (ج)
  ).126المحددة (أنظر الفقرة  المنفعة

 
رات في يالمحددة بسبب التغي المنفعةفي القيمة الحالية اللتزام  النقصانأو  اتن الزيادعتنتج المكاسب والخسائر االكتوارية  128

  على سبيل المثال:  ،االكتواريةأسباب المكاسب والخسائر  تشمل .ةاالكتوارية وتعديالت الخبر االفتراضات
 
 للزياداتلوفاة، أو لالمبكر أو  للتقاعدلدوران الموظفين، أو  -بشكل غير متوقع  – المنخفضةأو  المرتفعة، المعدالت  )أ(

لتكاليف ل)، أو للمنافعتضخمية  زيادات لخطةالرسمية أو الضمنية ل األحكام تشترط عندمالمنافع (لالرواتب، أو  في
 . الطبية

 
 . المنفعةخيارات دفع ب المتعلقة االفتراضاتالتغيرات في  أثر  )ب(
 
الرواتب،  في للزياداتلوفاة، أو لالمبكر، أو  للتقاعددوران الموظفين، أو لمعدل المستقبلي الالتغيرات في تقديرات  أثر  )ج(

 ؛ الطبيةلتكاليف ل)، أو للمنفعة تضخمية زيادات للخطةالرسمية  األحكام تشترط عندما( للمنافعأو 
  

  الخصم.  معدلالتغيرات في  أثر     (د) 
 

محددة،  منفعةخطة  استحداثالمحددة بسبب  المنفعةتغيرات في القيمة الحالية اللتزام الالمكاسب والخسائر االكتوارية  تشملال  129
ھذه  مثل عن وينتج محددة. منفعةبموجب خطة  السداد واجبةيرات في المنافع يتغال، أو تھا، أو تسويتقليصھا، أو ھاأو تعديل

  . التسوية من خسائر، أو مكاسبسابقة، أو  خدمةالتغييرات تكلفة 
 

الخطة  قبل من السداد واجبةالمنشأة تكاليف إدارة أصول الخطة وأي ضريبة  تطرحعند تحديد العائد على أصول الخطة،  130
 تطرحال و ).76المحددة (الفقرة  المنفعةقياس التزام لستخدمة االكتوارية المُ  االفتراضاتفي  الُمضمنة الضريبة بخالف، ذاتھا

  تكاليف اإلدارة األخرى من العائد على أصول الخطة. 

  
  العــــــرض

  
  المقاصة

 
  بخطة أخرى عندما، وفقط عندما:  متعلق والتزامالخطط  بإحدى متعلق أصل بين مقاصة تجري أنالمنشأة  على يجب 131

 
ً  – النفاذ واجبحق  للمنشأةيكون   )أ( تسوية التزامات بموجب خطة أخرى؛ لفائض في إحدى الخطط ال تستخدم بأن - نظاما

 و 
  
 التزامھا وتسويفي إحدى الخطط  اً فائض تحقق أنااللتزامات على أساس صافي، أو  تسوي أنتنوي المنشأة إما   )ب(

 . هبموجب الخطة األخرى في الوقت نفس
 

  ".األدوات المالية: العرض" 32تلك المحددة لألدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي  مع المقاصة ضوابط تتشابه 132
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  المتداول غير عن المتداولتمييز 

 
 كانال يحدد ھذا المعيار ما إذا و. المتداولةغير  وااللتزامات األصول عن المتداولةاألصول وااللتزامات  المنشآتتميز بعض  133

 . الخدمة انتھاءلألصول وااللتزامات الناشئة عن منافع ما بعد  المتداولةغير  عن المتداولةاألجزاء  تميز أنالمنشأة  على يجب
  

  المحددة المنفعةمكونات تكلفة 
 

الربح  ضمنالمحددة  المنفعة) أصل( التزامتكلفة الخدمة وصافي الفائدة على صافي  تُثبت أن المنشأةمن  120تتطلب الفقرة  134
تعرض تكلفة الخدمة وصافي الفائدة على صافي  أنالمنشأة  على بھا يجب التيكيفية الال يحدد ھذا المعيار و أو الخسارة.

ً وفعرض ھذه المكونات ت أنالمنشأة  على ويجب المحددة. المنفعة) أصل( التزام   . 1معيار المحاسبة الدولي ل قا

  
  اإلفصاح

 
  : التيمعلومات العلى المنشأة أن تفصح عن  يجب      135

 
 )؛ و139(أنظر الفقرة  بھاالمحددة والمخاطر المرتبطة  منفعتھاخطط  خصائص توضح  )أ(
 
)؛ 144 - 140المحددة (أنظر الفقرات  منفعتھاخطط  عن الناشئةقوائمھا المالية  في الواردةوتوضح المبالغ  تحدد  )ب(

 و
  

 ،ھاتوقيتو، للمنشأةغ التدفقات النقدية المستقبلية ــددة على مبلــالمح منفعتھاخطط  تؤثر أن يمكن فــكي فــتص     (ج) 
 ).147- 145(أنظر الفقرات  تأكدھا عدم ودرجة

 
  :يلي ما جميع الحسبان فيالمنشأة أن تأخذ  على يجب، 135في الفقرة  الواردةلتحقيق األھداف        136

 
 اإلفصاح؛  متطلبات لتستوفي الضروري التفصيلمستوى   )أ(
 
 ؛ المتنوعة المتطلباتكل من ل إبرازهينبغي  الذيمدى التأكيد   )ب(
 
 ؛ به القيام ينبغي الذي التفصيلمستوى التجميع، أو    )ج(
  

  فصح عنھا. المعلومات الكمية المُ  لتقويممعلومات إضافية ل يحتاجونما إذا كان مستخدمو القوائم المالية        (د) 
 لتحقيقخرى للتقرير المالي غير كافية األ دوليةال والمعاييرھذا المعيار،  لمتطلبات وفقاًاإلفصاحات المقدمة  تكون عندما 137

لتحقيق تلك  الضروريةعن المعلومات اإلضافية  تُفصح أنيجب على المنشأة  فإنه، 135في الفقرة  الواردةاألھداف 
الذي يميز بين طبيعة و ةالمحدد المنفعةللقيمة الحالية اللتزام  تحليالُ  تعرض أنعلى سبيل المثال، يمكن للمنشأة ف األھداف.

 اإلفصاح: ھذا مثل يميز أنيمكن  .هومخاطر وخصائصه، ،ھذا االلتزام
  
 أصحاب المعاشات. و، المؤجليناألعضاء و، الفعليينبين المبالغ المستحقة لألعضاء   )أ(

 ليست منافع مكتسبة.  ولكنھاالمستحقة  المنافعو ،بين المنافع المكتسبة  )ب(

  . األخرى والمنافعالمستقبلية،  الراتبلزيادة  تعود التيوالمبالغ  ،بين المنافع المشروطة  )د(

 
الخطط  منلتمييز الخطط، أو مجموعات  ھااإلفصاحات، أو بعض جميع تفصيلما إذا كان ينبغي  تقدر أنعلى المنشأة  يجب 138

، ةواحد تظھراإلفصاح عن خطط  تُفصل أنعلى سبيل المثال، يمكن للمنشأة  .نسبية أھمية ذات -لھا مخاطر مختلفة  التي
  أو أكثر من السمات اآلتية: 

 

 مواقع جغرافية مختلفة.   )أ(

ما بعد ل الطبية، أو الخطط النھائي المعاش راتبخطط  أو، الثابت المعاش راتبل خطط ثمختلفة م خصائص  )ب(

 انتھاء التوظيف. 

 مختلفة.  تنظيميةبيئات   )ج(

 قطاعات تقرير مختلفة.   )د(

  ). جزئي بشكل، أو كلي بشكلالممولة  أو ،غير الممولة مثلتمويل مختلفة ( ترتيبات  )ج(
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  المحددة والمخاطر المرتبطة بھا المنفعةخصائص خطط 
 

 عن:  تُفصح أنعلى المنشأة  يجب         139
 

  : ذلك في بماالمحددة،  منفعتھاخطط  عنمعلومات   )أ(

أو الخطة  ،النھائيالمحددة على أساس الراتب  المنفعةخطة  مثلبموجب الخطة ( الُمقدمةالمنافع  طبيعة )1( 

 ضمان).  مع المساھمةعلى اساس 

الخطة، على سبيل المثال، مستوى الحد األدنى من متطلبات  ظله في تعملوصف اإلطار التنظيمي الذي  )2( 
 ). 64لإلطار التنظيمي على الخطة، مثل الحد األعلى لألصل (أنظر الفقرة  أثرأي والتمويل، 

 

حوكمة الخطة، على سبيل المثال، مسؤوليات األمناء، أو  عنمنشأة للمسؤوليات أخرى  أيوصف  )3( 

 الخطة.  إدارةأعضاء مجلس 

لمنشأة محددة أو لخطة  عاديةمخاطر غير  أيعلى  ُمركزة لھا،الخطة المنشأة  تُعرضلمخاطر التي لوصف   )ب(
 واحدة فئةفي  - أساسيبشكل  –أصول الخطة  تُستثمر عندماعلى سبيل المثال،  لمخاطر.ل تركيزات أليو ،محددة
من مخاطر السوق العقارية.  لتركيزالخطة قد تعرض المنشأة  فإن، على سبيل المثال العقارات، االستثمارات من

  

  . تسوياتھا، أو تقليصھاي تعديالت في الخطة، أو ألوصف      (ج) 

  
  في القوائم المالية الواردةلمبالغ ل توضيح

 
ً  يكون عندماالرصيد الختامي لكل مما يلي، والرصيد االفتتاحي  بين مطابقة تقدم أن المنشأة على يجب 140   : منطبقا

 

 : يلي ممالكل  منفصلة مطابقات يظھرالمحددة،  المنفعة) أصل( التزامصافي   )أ(

 أصول الخطة.  )1( 

 المحددة.  المنفعةالقيمة الحالية اللتزام  )2( 

 الحد األعلى لألصل.  أثر )3( 
 

ً  –المنشأة  على ويجب أي حقوق في التعويض.  )ب( وااللتزام  التعويض فيالعالقة بين أي حق  تصف أن -أيضا
  . به المتعلق

 
ً  يكون عندماكل مما يلي،  140في الفقرة  واردةكل تسوية  تظھر أن يجب 141   : منطبقا

 تكلفة الخدمة الحالية.   )أ(

 الفائدة.  مصروفدخل، أو   )ب(

 : منفصل بشكل– تظھرالمحددة،  المنفعة(أصل)  التزام صافي اتإعادة قياس  )ج(

 في الفائدة في البند (ب).  الُمضمنةالمبالغ  باستثناء ،العائد على أصول الخطة )1( 

(أنظر الفقرة  بالسكان المتعلقة االفتراضاتفي  اتيريالتغ عن الناشئةالمكاسب والخسائر االكتوارية  )2( 

 (أ)). 76

 (ب)). 76المالية (أنظر الفقرة  االفتراضاتفي  اتريالتغي عن الناشئةالمكاسب والخسائر االكتوارية  )3( 

في  الُمضمنةالمبالغ  باستثناءالحد األعلى لألصل، ب محددة منفعة أصل صافيفي أثر تقييد  اتريالتغي  )4( 
ً  –المنشأة أن تفصح  علىيجب والفائدة في البند (ب).   االقصى الحد بھا حددت التيكيفية العن  -أيضا

في  ات، أو تخفيضُمستردة مبالغ شكلما إذا كانت ھذه المنافع ستكون في  أيلمنفعة االقتصادية المتاحة، ل
 . كليھما من توليفةالمستقبلية، أو  المساھمات

 

 يلزم، ال 100الفقرة  بموجب به مسموح ھو كما التسويات. عن الناشئةتكلفة الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر   )د(

ً  تحدث عندماالتسويات  عن الناشئةالمكاسب والخسائر  عنتكلفة الخدمة السابقة  تُميز أن  . معا

 األجنبية.  العمالت صرف معدالت فيأثر التغيرات (ھـ)      

من قبل المشاركين في  التيصاحب العمل و قبل من التي تلك –بشكل منفصل  – تظھرفي الخطة،  المساھمات  )و(
 الخطة. 

 

 المبلغ المدفوع فيما يتعلق بالتسويات.  -بشكل منفصل  – تظھرالمدفوعات من الخطة،   )ز(

  . واستبعاداتھا األعمالآثار تجميع   )ح(
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 – تصنفمخاطرھا، و عنفئات تميز طبيعة ھذه األصول  فيالقيمة العادلة ألصول الخطة  تُفصل أنالمنشأة  على يجب 142

في  ُعرفت كمافي سوق نشطة ( معلنسعر سوق  لھا، ليس والتي لھا، التي تلكصول الخطة إلى أل كل فئة -بشكل فرعي 
مستوى اإلفصاح  الحسبان في االخذ ومععلى سبيل المثال،  ").قياس القيمة العادلة" 13 المعيار الدولي للتقرير المالي

  بين:  تميز أن، يمكن للمنشأة 136الموضح في الفقرة 
 

  ؛النقد وُمعاِدالتالنقد   )أ(

  ؛، إلخ)الجغرافي والموقعحجم الشركة، و، الصناعةحسب نوع ب ُمفصلةأدوات الملكية (  )ب(

 الجغرافي، إلخ)؛  والموقعجودة االئتمان، و، الُمصدرحسب ب ُمفصلةأدوات الدين (  )ج(

  ؛الجغرافي، إلخ) الموقعحسب ب ُمفصلةالعقارات (  )د(

 صرفعقود والفائدة،  معدل، على سبيل المثال، عقود العقد في الحاكمةحسب نوع المخاطر ب ُمفصلةالمشتقات ((ھـ)     
 ، إلخ)؛ االجل طويلة والمقايضاتعقود االئتمان، و، الملكية حقوقعقود و، االجنبية العمالت

 

  ؛حسب نوع الصندوق)ب ُمفصلة( يةصناديق االستثمارال  )و(

  ؛بأصول المضمونةاألوراق المالية   )ز(

  .الُمھيكلالدين    )ح(

 
أنھا  علىحتفظ بھا عن القيمة العادلة لألدوات المالية القابلة للتحويل الخاصة بالمنشأة والمُ  تُفصح أنعلى المنشأة  يجب 143

 قبل من ُمستخدمةتشغلھا المنشأة، أو أي أصول أخرى  عقارات ھيخطة، والقيمة العادلة ألصول الخطة التي للأصول 
  المنشأة. 

 
المحددة  المنفعةتحديد القيمة الحالية اللتزام  عنداالكتوارية المھمة المستخدمة  االفتراضاتعن  تُفصح أنعلى المنشأة  يجب 144

ھامش ك -فقط  -نسبة مئوية مطلقة، وليس ك مثالً مطلقة ( قيم شكل فيھذا اإلفصاح  ثلميجب أن يكون و ).76(أنظر الفقرة 
 يھاعل يحب فإنهخطط، المجموعة من ل إجمالية تالمنشأة إفصاحا توفرعندما ومتغيرات أخرى). وبين نسب مئوية مختلفة 

ً  – ضيقة نطاقاتھذه اإلفصاحات في شكل متوسطات مرجحة، أو  مثل توفر أن   . نسبيا
  

   تأكدھا عدم درجةو ھا،مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية، وتوقيت
 

  : يلي ماع تُفصح أنالمنشأة  على يجب         145
 

نھاية فترة التقرير،  في كما) 144فصح عنه بموجب الفقرة المُ  مثلمھم ( اكتواري افتراضتحليل حساسية لكل   )أ(
 ،في ذلك التاريخ-بشكل معقول  –التي كانت محتملة  ،التزام المنفعة المحددة بالتغيرات سيتأثر كانكيف  يظھر

 . الصلة ذيكتواري اال االفتراضفي 
 

 . الطرقتلك  وحدود(أ)  البند بموجب المطلوبةالمستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية  واالفتراضات الطرق  )ب(
 

ھذه  مثل وأسباب ،المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية واالفتراضات الطرقرات من الفترة السابقة في يالتغي  )ج(
  التغييرات.

 
 بما، بالتزام أصل تقابل ،الخطة، أو المنشأة قبل من ُمستخدمة ،ي استراتيجياتألالمنشأة أن تفصح عن وصف  علىيجب  146

  ، إلدارة المخاطر. األجل طويلة المقايضاتمثل  الطرق،السنوية وغيرھا من  الدفعات طريقةاستخدام  ذلك في
 

 يجب على المنشأة أن تفصح عن:  فإنهالمحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة،  المنفعةألثر خطة  إشارة لتوفير 147
  

 . المستقبلية المساھماتعلى  تؤثر التيتمويل ال وسياسةتمويل  ترتيباتي أل وصف  )أ(
 
 المتوقعة في الخطة لفترة التقرير السنوية التالية.  المساھمات  )ب(
 
المحددة  المنفعة التزاممتوسط المرجح لمدة الذلك  وسيشمل المحددة. المنفعةاستحقاق التزام  ملف عنمعلومات   )ج(

  .المنفعةمثل تحليل استحقاق مدفوعات  المنفعة،مدفوعات  توقيت توزيع عنمعلومات أخرى  يشمل أن يمكنو
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 خطط متعددة أصحاب العمل ال
 

  أن تفصح عن: عليھايجب  فإنه ،العملأصحاب  متعددةمحددة  منفعةمنشأة في خطة  تشارك عندما 148
 

 لمتطلباتحد أدنى  أيالمنشأة و مساھماتتحديد معدل لالطريقة المستخدمة  ذلك في بماالتمويل،  لترتيباتوصف   )أ(
 . التمويل

 
شروط الخطة والمنشآت األخرى بموجب أحكام  بالتزاماتالخطة  في ملتزمةتكون المنشأة  إليهوصف المدى الذي   )ب(

 . العمل أصحاب متعددة
 
 :عندوصف أي تخصيص متفق عليه لعجز أو فائض   )ج(

 

 الخطة؛ أو إنھاء )1( 

 انسحاب المنشأة من الخطة.  )2( 

 
ً محددة  مساھمةھذه الخطة كما لو كانت خطة  عنالمنشأة  تحاسب عندما  )د( أن تفصح  عليھايجب  فإنه، 34لفقرة ل وفقا

الفقرات  بموجب المطلوبةج) وبدال من المعلومات (–(أ) البنود بموجب المطلوبةإلى المعلومات  إضافة، يلي ماع
139 -147 : 

 

 محددة.  منفعةخطة  ھيحقيقة أن الخطة  )1( 

 منفعة خطة أنھا علىعن الخطة  المحاسبةالمنشأة من  تمكنمعلومات متاحة كافية  وجودسبب عدم  )2( 

 محددة. 

 . التاليةفترة التقرير السنوية لوقعة في الخطة تالم المساھمات )3( 

 في بماالمستقبلية،  المساھمات مبلغعلى  يؤثر قدالذي وأي عجز، أو فائض في الخطة  عنمعلومات  )4( 
 . المنشأة على، توجد ذاإ واآلثار،تحديد ھذا العجز أو الفائض لاألساس المستخدم  ذلك

  

أمثلة المقاييس التي  ومن .األخرىالمنشآت المشاركة بقارنة مشاركة المنشأة في الخطة مُ  لمستوى إشارة     ) 5(
 االعضاءعدد  إجماليلخطة، أو نسبة ا فيمساھمات المنشأة  إجمالينسبة  اإلشارةھذه  مثلقد توفر 
منافع، إذا كانت ھذه المعلومات  لھم يحق الذينواألعضاء السابقين  ،واألعضاء المتقاعدين الفعليين،

   متاحة.
  

  خطط المنافع المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
 

يجب عليھا  فإنهالتي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة، ومحددة  منفعة خطةمنشأة في  تشارك عندما 149
  أن تفصح عن: 

 

مثل ھذه السياسة.  توجد ال أنهالمحددة، أو حقيقة  المنفعةصافي تكلفة  لتحميل المعلنة، أو السياسة التعاقدي االتفاق  )أ(
 

 . المنشأة قبل من دفعھا ينبغي التي المساھمةسياسة تحديد    )ب(
 

 عنالمنشأة  تحاسبوذلك عندما  ،147-135الفقرات  بموجب والمطلوبة ككلالخطة  عنالمعلومات  جميع  )ج(
 . 41في الفقرة  ُموضح ھو كماالمحددة  المنفعة تكلفةتخصيص صافي 

  

 ،(أ) و(ب) 147و 144-142و، 139و، 137-135الفقرات  بموجب والمطلوبة ككلالخطة  عنالمعلومات  جميع      (د) 
  . 41وضح في الفقرة ھم مُ  مالفترة كل السداد واجبة المساھمة عنالمنشأة  تحاسب عندما وذلك

 
(ج) و(د) من خالل اإلشارة إلى اإلفصاحات في القوائم المالية 149الفقرة  بموجب المطلوبةالمعلومات  عن اإلفصاح يمكن 150

  منشأة أخرى في المجموعة عندما:ل
 

الخطة؛  عنعن المعلومات المطلوبة  -بشكل منفصل  – وتفصح المجموعة في التيلمنشأة لتلك القوائم المالية  تحدد  )أ(
  

لقوائم المالية ل ھي كما نفسھا باألحكامفي المجموعة لمستخدمي القوائم المالية  التيلمنشأة لالقوائم المالية  تلك تُتاح     (ب) 
  .منه أبكرلقوائم المالية للمنشأة، أو ل ھو كما هوفي الوقت نفس ،للمنشأة
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  الماليمتطلبات اإلفصاح الواردة في المعايير الدولية األخرى للتقرير 

 

ً  يكون حيثما 151   ، تفصح المنشأة عن معلومات حول: 24معيار المحاسبة الدولي  بموجب مطلوبا
 

  ؛ما بعد انتھاء التوظيفل المنفعةخطط و عالقة ذي طرفالمعامالت بين   )أ(
  

  موظفي اإلدارة.  كبارمنافع ما بعد انتھاء التوظيف ل     (ب) 
  

ً  يكون حيثما           152  عن الناشئة المحتملة، تفصح المنشأة عن معلومات حول االلتزامات 37معيار المحاسبة الدولي  بموجب مطلوبا
  ما بعد انتھاء التوظيف. منفعةالتزامات 

  

 األخرىطويلة األجل  الموظفمنافع 

 اثنيقبل  -بشكل كامل  – تُسوى أن يُتوقع ال عندما وذلك، يلي ما مثل اًبنود ىمنافع الموظف طويلة األجل األخر تشمل 153
  : بھا المتعلقةعشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة 

 

 .العلمي التفرغ إجازة أو الطويلة، الخدمة إجازةمثل  جلاأل طويلةمدفوعة الالغياب  حاالت  )أ(

 . األخرى الطويلة الخدمة منافعمنافع اليوبيل أو   )ب(

 طويلة األجل.عجز المنافع   )ج(

 .والمكافآتالمشاركة في الربح   )د(

  المكافآت المؤجلة.      (ھـ) 

 
بعد  ماقياس منافع  في ھي كما نفسھا التأكددرجة عدم ل طويلة األجل األخرى الموظفمنافع قياس  - عادةً  –ال يخضع  154

 منافع الموظفين طويلة األجل األخرى. عنھذا المعيار طريقة مبسطة للمحاسبة  يتطلبلھذا السبب، و انتھاء التوظيف.
الدخل  ضمنفإن ھذه الطريقة ال تثبت إعادة القياسات  التوظيف، انتھاء بعد لما المنافع عن المطلوبة المحاسبة وبخالف

  الشامل اآلخر. 

  
  اإلثبات والقياس

  
تطبق  أنيجب على المنشأة  فإنهخرى، األطويلة األجل  الموظف منفعةعند إثبات وقياس الفائض والعجز في خطة  155

 . التعويضإثبات وقياس أي حق في  عند 119-116تطبق الفقرات  أن المنشأة على يجبو .115-113و 98-56الفقرات 
 

الربح، أو  ضمن التاليةالمبالغ  إجماليصافي  تُثبت أنالمنشأة  على يجب فإنهلمنافع الموظف طويلة األجل األخرى،  156
  : أصلتضمينه في تكلفة ب، أو يسمح معيار دولي آخر للتقرير المالي يتطلبالذي  القدر ذلك باستثناءالخسارة، 

 
 و ؛)112-66تكلفة الخدمة (أنظر الفقرات   )أ(
 
 )؛ و126-123المحددة (أنظر الفقرات  المنفعة) أصلصافي الفائدة على صافي التزام (  )ب(
  

   ).130-127المحددة (أنظر الفقرات  المنفعة) أصلصافي التزام ( اتإعادة قياس   (ج) 
 

 طولمستوى المنفعة على  يعتمد فعندما طويلة األجل. العجزطويلة األجل األخرى ھي منافع  الموظف لمنفعةشكل آخر  157
ً  فإنالخدمة،  المدة  وطولسوف يكون مطلوباً،  الدفعأن يعكس قياس ھذا االلتزام احتمال و الخدمة. تُقدم ماينشأ عند التزاما
ألي موظف معاق بغض النظر عن سنوات الخدمة، فإن  نفسه ھومستوى المنفعة  يكون وعندما. الدفع عنھا يتم أن عالمتوق

  طويل األجل.  عجزاً يسبب  الذيحدث ال يقع ماعند تُثبتالتكلفة المتوقعة لتلك المنافع 

  
 اإلفصاح

 
معايير الدولية الاألخرى، قد تتطلب منافع الموظف طويلة األجل  عن محددةإفصاحات  يتطلبرغم أن ھذا المعيار ال  158

 الموظفمنافع  عنإفصاحات  24على سبيل المثال، يتطلب معيار المحاسبة الدولي فلتقرير المالي إفصاحات. لاألخرى 
  . الموظفمنافع  مصروفاإلفصاح عن  1. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي اإلدارة موظفي لكبار
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 إنھاء التوظيفمنافع 

  
الن الحدث الذي ينشأ عنه التزام  نظراً  ،األخرى الموظفعن منافع  -بشكل منفصل  –يتناول ھذا المعيار منافع إنھاء التوظيف  159

قرار الموظف  منأو  ،التوظيف. تنتج منافع إنھاء التوظيف إما من قرار المنشأة بإنھاء الموظفوليس خدمة  التوظيفھو إنھاء 
  . التوظيفمقابل إنھاء  فيمنافع لمنشأة بقبول عرض ال

  
بناء على طلب الموظف دون عرض من المنشأة، أو  التوظيفعن إنھاء  الناتجة الموظفمنافع إنھاء التوظيف منافع  تشملال            160

بعض المنشآت مستوى أقل من  وتقدمما بعد انتھاء التوظيف. لتلك المنافع ھي منافع  الن نظراً نتيجة متطلبات التقاعد اإللزامية، 
بناء على  التوظيفما بعد انتھاء التوظيف) مقارنة بإنھاء ل، منافع الجوھر فيبناء على طلب الموظف ( التوظيفنھاء إل المنفعة

قدمة بناء على طلب األكبر المُ  والمنفعةالتوظيف بناء على طلب الموظف نھاء قدمة إلالمُ  المنفعةيكون الفرق بين وطلب المنشأة. 
 . التوظيفالمنشأة ھو منفعة إنھاء 

 

تكون منافع إنھاء التوظيف والموظف.  توظيفمقابل إنھاء  فيأو  خدمة،مقابل  فيقدمة ما إذا كانت مُ  الموظف منفعةال يحدد شكل  161
ً  -عادةً  – ً إجمالي مبلغا   أيضاً:  -أحياناً  – تشمللكنھا ومن المدفوعات،  ا
 

 بشكل غير مباشر. أو ،الموظف منفعة خطةمباشر من خالل  بشكلبعد انتھاء التوظيف، إما  ماتحسين لمنافع   )أ(
  

   للمنشأة.إضافية توفر منافع اقتصادية  خدمةالموظف  يقدم ال عندما ،راتب حتى نھاية فترة إشعار محددة       (ب) 
 

  : يلي ما خدماتمقابل  في ٌمقدمة الموظف منفعة أن علىالمؤشرات  تشمل 162
 
 ). إضافية خدمة تُقدم عندما تزدادالمنافع التي  ذلك في بما( تقديمھا يتممشروطة بخدمة مستقبلية  المنفعةتكون  أن  )أ(
 

ً قدم المنافع أن تُ    )ب(   . الموظف منفعةخطة  ألحكام وفقا
  

ً بعض منافع إنھاء التوظيف  تقدم       163 ، أو عقد تشريع بموجب تُحدد قدعلى سبيل المثال، ف. الموظف لمنفعة موجودة خطة ألحكام وفقا
ً  تكون، أو يمكن أن االتحاد مع، أو اتفاق توظيف ، آخر وكمثال. مشابھةصاحب العمل بتقديم منافع ل سابقة لممارسةنتيجة  ضمنيا
ً ال تقدم عندما قصيرة بين العرض والتاريخ المتوقع  فترة من أكثربمنافع متاحة ألكثر من فترة قصيرة، أو وجود  منشأة عرضا
ما إذا كانت  وبالتالي الموظف لمنفعةما إذا كانت قد وضعت خطة جديدة  الحسبان في تأخذ المنشأة فإن، للتوظيف الفعلي لإلنھاء
 ألحكاموفقاً  ُمقدمةالالمنافع  وتكونما بعد انتھاء التوظيف. لمنافع  ومنافع إنھاء التوظيف أ ھيبموجب تلك الخطة  الُمقدمةالمنافع 
مشروطة  -أيضا  – تكون وال الموظف توظيفقرار المنشأة بإنھاء  عن تنتج عندمامنافع إنھاء التوظيف  ھي الموظف منفعة خطة
  . تقديمھا يتم مستقبلية بخدمة

  
 متطلبات بأي رھنا( مثل ھذه المنافع مؤكداً  دفع ويكونالموظف المنشأة.  ترك سببالنظر عن  بغض الموظفبعض منافع  تُقدَّم       164

 السلطاتفي بعض  تُوصفھذه المنافع  مثل أن ورغمغير مؤكد.  يكون دفعھاحد أدنى للخدمة) إال أن توقيت  متطلباتأو  اكتساب،
 إنھاء منافع وليست التوظيف انتھاء بعد لمامنافع  تُعد فإنھاإنھاء الخدمة،  إكرامياتتعويضات إنھاء الخدمة، أو  أنھا على القانونية
 التوظيف.ما بعد انتھاء لالمنشأة عنھا على أنھا منافع  تحاسب، والتوظيف

  
  اإلثبات 

 
ً ، اً التزام تُثبت أنالمنشأة  على يجب 165   : أبكرا ممنافع إنھاء التوظيف في أي من التواريخ التالية أيھل ومصروفا

 
 تعد المنشأة قادرة على سحب عرض ھذه المنافع؛ أو  ال عندما  )أ(

  
منافع إنھاء  دفع على تنطويو ،37التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي و ،ةلعادة ھيكإلالمنشأة تكاليف  تُثبتعندما   )ب(

 .التوظيف
 

تعد  ال الذي الوقت، يكون التوظيفمقابل إنھاء  فيقرار الموظف بقبول عرض المنافع لنتيجة  السداد واجبةلمنافع إنھاء التوظيف  166
  : ھوفيه المنشأة قادرة على سحب عرض منافع إنھاء التوظيف 

 
 عرض؛ أوالالموظف  يقبل ماعند  )أ(
  

عرض. ال) على قدرة المنشأة على سحب آخر قيد أي، أو تعاقدي، أو تنظيمي، أو نظامي متطلب، مثل( قيد يسري ماعند  )ب(
  العرض.وقت  فيالقيد  وِجدالعرض، إذا  يٌقدموھذا سيكون عندما 

 .أبكر أيھما           
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عرض عندما الالمنشأة قادرة على سحب  تُعد ال، الموظف توظيف بإنھاء المنشأةنتيجة قرار  السداد واجبةلمنافع إنھاء التوظيف  167
  : التالية الضوابطجميع  تستوفي التيبخطة إنھاء الخدمة  بالقرار المتأثرينالموظفين  تبلغ

 
 . مھمةتغيرات  تُجرى أن المحتمل غير من هالخطة أن الستكمال المطلوبة التصرفات تشير  )أ(
 

تحدد  أن(ولكن ال يلزم  اومواقعھ مھامھاو وظائفھم تصنيفات، وتوظيفھمالخطة عدد الموظفين الذين سيتم إنھاء  تحدد  )ب(
 . لالستكمال) والتاريخ المتوقع بعينهالخطة كل موظف 

 

 ومبلغن تحديد نوع والموظف يستطيع بحيث كافٍ  بتفصيلالموظفون  سيتسلمھاخطة منافع إنھاء التوظيف التي تحدد ال  )ج(
 . توظيفھمإنھاء  عند سيتسلمونھاالمنافع التي 

  
ً  –قد يتعين على المنشأة  فإنهاء التوظيف، ــمنشأة منافع إنھال تُثبت اــعندم        168 لمنافع الموظف  تعديل خطة عن تحاسب أن -أيضا

 ). 103(أنظر الفقرة  تقليصھااألخرى، أو 
  

  القياس
  

 وفقاً ، الالحقةتُثبت التغيرات  أن -أيضاً  -عليھا  ويجب، األولي اإلثباتمنافع إنھاء التوظيف عند  تقيس أنالمنشأة  على يجب        169
ً  تكون عندما ه، شريطة أنالموظف منفعةطبيعة ل  على يجب فإنهلمنافع ما بعد انتھاء التوظيف،  منافع إنھاء التوظيف تحسينا

  : ذلك وبخالفمنافع ما بعد انتھاء التوظيف.  متطلبات تطبق أنالمنشأة 
 
 تُثبتعشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي  اثنيقبل  -بشكل كلي  –منافع إنھاء التوظيف  تُسوى أن يُتوقع عندما  )أ(

 قصيرة األجل.  الموظفمنافع  متطلباتتطبق  أنيجب على المنشأة  فإنه، التوظيف إنھاء منفعةفيھا 
  

 فإنه السنوية، التقرير فترة نھاية بعد شھراً  عشر اثني قبل - كلي بشكل – التوظيف إنھاء منافع تُسوى أن يُتوقع ال عندما  )ب(
  .األجل طويلة الموظف منافع متطلبات تطبق أن المنشأة على يجب

  

 ذاتغير  تُعدفترات الخدمة ل المنفعة بنَْسبِ  المتعلقة 74-70الفقرات  فإنمقابل خدمة،  في تُقدم النظراً ألن منافع إنھاء التوظيف        170
  . صلة

  170-159مثال يوضح الفقرات 

  الخلفية

جميع  توظيف تُنھي الوقت،ذلك  خاللو ،خالل عشرة أشھر مصنعغالق إل المنشأة تخططاستحواذ حديثة،  لعمليةنتيجة 
تعلن عن خطة  فإنھابعض العقود،  الستكمالخبرة الموظفين بالمصنع لالمنشأة  لحاجة ونظراً الموظفين المتبقين بالمصنع. 

  .التالي النحو علىإنھاء الخدمة 

. نقد وحدة 30,000 قدرھا ةنقدي دفعةحتى إغالق المصنع في تاريخ إنھاء الخدمة  خدمة يقدمو يبقى ،كل موظف يستلم
  . نقد وحدة 10.000قبل إغالق المصنع  المنشأة يتركونالموظفون الذين  ويستلم

ً موظف 120يوجد   إجمالي يكون، عليه وبناءً غالق. اإلمنھم قبل  20 يتركھاتتوقع المنشأة أن  ،وقت إعالن الخطةوبالمصنع.  ا
 30.000 × 100نقد +  وحدة 10.000 × 20 أينقد ( وحدة 3.200.000التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بموجب الخطة 

 على التوظيفمقابل إنھاء  فيقدمة المنافع المُ  عن تحاسبالمنشأة  فإن، 160لفقرة ا بموجب مطلوب ھو وكما). نقد وحدة
  قصيرة األجل.  الموظفمنافع  أنھا على خدماتمقابل  فيقدمة المُ  لمنافعا عن وتحاسبمنافع إنھاء التوظيف  أنھا

  منافع إنھاء التوظيف

إلنھاء  تدفعه أنعلى المنشأة  سيكون الذيالمبلغ  وھو. نقد وحدة 10.000 التوظيفمقابل إنھاء  فيقدمة المُ  المنفعةتبلغ 
قبل  المنشأة سيتركون أوى إغالق المصنع الخدمة حت ويقدمونن سيبقون والنظر عما إذا كان الموظف بغض التوظيف
جميع الموظفين سيكون نتيجة  توظيفإنھاء  فإنقبل اإلغالق،  المنشأة يتركوا أنلو كان بإمكان الموظفين و. حتى اإلغالق

 لذلك، تثبتوالمصنع).  يغلق ماسيترك جميع الموظفين الخدمة عند بمعنى( توظيفھملقرار المنشأة بإغالق المصنع وإنھاء 
ً المنشأة التزام ً قدمة منافع إنھاء التوظيف المُ ل) وحدة نقد 10.000 × 120 أيوحدة نقد ( 1.200.000قدره  ا  منفعةخطة ل وفقا

  تكاليف إعادة الھيكلة المرتبطة بإغالق المصنع. لو إلثبات المنشأة أخدمة العالن خطة إنھاء إل األبكرفي التاريخ  الموظف

  

  خدمة قدمة في مقابلالمنافع المُ 

قدمة في مقابل الخدمات المُ  تكونكاملة  أشھرعشرة  لفترةخدمة  يقدموا عندماالموظفون  يتسلمھا سوفالتي  اإلضافيةالمنافع 
 اثنيألن المنشأة تتوقع تسويتھا قبل  نظراً منافع موظف قصيرة األجل  أنھا على عنھاالمنشأة  وتحاسبخالل تلك الفترة. 

 200.000 قدرةمصروف  يُثبتال حاجة للخصم، وبالتالي  فإنهفي ھذا المثال، وعشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية. 
في  مقابلةمع زيادة  أشھر،في كل شھر خالل فترة الخدمة التي تبلغ عشرة  )10÷ نقد وحدة 2.000.000 أينقد ( وحدة
 لاللتزام.   الدفتري المبلغ
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  اإلفصاح

خرى للتقرير المالي قد األدولية المعايير ال فإنمنافع إنھاء التوظيف،  عنإفصاحات محددة  يتطلبرغم أن ھذا المعيار ال         171
موظفي  لكبار الموظفمنافع  عنإفصاحات  24على سبيل المثال، يتطلب معيار المحاسبة الدولي فتتطلب إفصاحات. 

   .الموظفمصروف منافع  عنإفصاحا  1دولي اإلدارة. ويتطلب معيار المحاسبة ال
  
  

  تاريخ السريان و التحول
 

 التطبيق على ويُشجع. هأو بعد 2013يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في الھذا المعيار على  تطبق أنالمنشأة  على يجب       172
   .الحقيقة تلكيجب عليھا أن تفصح عن  فإنه، أبكر فترة على المعيار ھذا منشأة طبقت إذا. األبكر

 
ً  -رجعي  بأثر -ھذا المعيار  تطبق أنيجب على المنشأة  173 والتغييرات  ،المحاسبية السياسات" 8معيار المحاسبة الدولي ل وفقا

  : أنه باستثناء"، واألخطاء التقديرات المحاسبية يف
 
 الموظف منفعةفي تكاليف  للتغييراتلألصول خارج نطاق ھذا المعيار  الدفتري المبلغ تعدل أنال يلزم المنشأة   )أ(

فترة سابقة  أبكرھو بداية  األولي التطبيقيكون تاريخ و. األولي التطبيققبل تاريخ  الدفتري المبلغفي  ُضمنتالتي 
 المنشأة ھذا المعيار.  عليھا تطبقمعروضة في أول قوائم مالية 

  
مقارنة لإلفصاحات  معلومات تعرض أن، ال يلزم المنشأة 2014يناير  1في القوائم المالية للفترات التي تبدأ قبل     (ب) 

  المحددة. المنفعةحساسية التزام  عن 145الفقرة  بموجب المطلوبة
  

. 113عدل الفقرة و 8في الفقرة  الوارد، تعريف القيمة العادلة 2011مايو في الُمصدر، 13ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      174
  . 13 الماليالمعيار الدولي للتقرير  تطبق ماتلك التعديالت عند تطبق أنيجب على المنشأة و

  
 2013) الصادر في نوفمبر 19الموظف" (التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  مساھماتالمنافع المحددة:  خطط" عّدل     175

بعده بأثر  أو 2014يوليو  1التي تبدأ في  ة. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوي 94 – 93 الفقرتين
بالتطبق  يسمح. "واألخطاء المحاسبيةفي التقديرات  والتغيراتالمحاسبية  السياسات" 8رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  الحقيقة تلكعن  اإلفصاح عليھا يجب أسبقالتعديالت على فترة  تلك منشأة طبقت إذاھذا التاريخ. و قبل
  

 83 الفقرة 2014 سبتمبر في الصادرة "2014 – 2012 دورةالسنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  التحسينات" عّدلت    176
 يسمحبعده.  أو 2016يناير  1على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  يجب. 177الفقرة  وأضافت
  الحقيقة تلكيجب عليھا االفصاح عن  أسبقالتعديل على فترة  ذلكمنشأة  طبقت إذاھذا التاريخ.  قبلبالتطبيق 

  
فترة مقارنة يتم عرضھا في القوائم المالية األولى  أقرببداية من  176على المنشأة تطبيق التعديل المبين في الفقرة  يجب      177

 األرباح في إثباتھا يجب التعديل تطبيقمن  ناشئة البداية في تمت قد تكون تسوية وأيةفيھا المنشأة ذلك التعديل.  تطبقالتي 
  .الفترة تلك بداية في المبقاة
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  أ  الملحق
  التطبيق إرشادات

األخرى من  األجزاء صالحيةوله نفس  93 – 92الملحق تطبيق الفقرتين  يحددالدولي للتقرير المالي.  المعيارال يتجزأ من  جزءً  الملحق ھذا يشكل
  المعيار الدولي للتقرير المالي. 

  
  .أدناهفي الشكل المبين  األخرى أواألطرافالموظفين  لمساھماتالمتطلبات المحاسبية  توضيحتم  1أ

  

  

  

 

  

 

 وظفين أو األطراف األخرىالمساھمات من الم

 إختيارية منصوص عليھا في الشروط النظامية للخطة (أو ناشئة من إلتزام ضمني 
 يتجاوز ھذه الشروط)

تؤثر في إعادة 
  القياس

 )93(الفقرة 

تخفض تكلفة الخدمة 
عند الدفع للخطة 
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   20معيار المحاسبة الدولي 
 1الحكومية ةفصاح عن المساعداإلالمحاسبة عن المنح الحكومية و

  

  النطاق

 دةشكال األخرى من المساعاألفصاح عن اإلفصاح عنھا وفي اإليجب تطبيق ھذا المعيار في المحاسبة عن المنح الحكومية و       1
 الحكومية.

  ال يعالج ھذا المعيار:        2

في  أوسعار المتغيرة األالمشاكل الخاصة الناشئة في المحاسبة عن المنح الحكومية في القوائم المالية التي تعكس آثار    (أ) 
  ضافية التي لھا طبيعة مشابھة.اإلالمعلومات 

و الخسارة أ الخاضع للضريبةتاحتھا في تحديد الربح إمنشأة في شكل منافع تتم  إلىالحكومية التي يتم تقديمھا  دةالمساع (ب) 
ضريبة  تعطيل ھي مثل ھذه المنافع أمثلةساس التزام ضريبة الدخل. أو الحد منھا على أالتي يتم تحديدھا  أو ،الضريبية
  ضريبة الدخل.لمعدالت المخفضة الومسموحات االستھالك المعجل و ،لالستثمارات ةالضريبي المزاياو ،الدخل

  المشاركة الحكومية في ملكية المنشأة.  (ج) 

 ."الزراعة" 41المنح الحكومية التي يشملھا معيار المحاسبة الدولي    (د) 
  

  تعريفات

  ستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:تُ          3
  

  دولية.  أووطنية  أو ،كانت محلية و الوكاالت الحكومية والھيئات المشابھة لھا سواءً أ ،الحكومة إلىتشير  الحكومة

مجموعة منشآت مؤھلة بموجب  أواقتصادية خاصة لمنشأة  منفعةمصمم لتقديم تصرف من قبل الحكومة ھي  الحكومية ةالمساعد
يؤثر تصرف الحكومية لغرض ھذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر فقط من خالل  دةضوابط معينة. وال تشمل المساع

  فرض قيود تجارية على المنافسين. أومثل تقديم البنية التحتية في مناطق التطوير  ،الظروف التجارية العامة على

المستقبل  أولتزام في الماضي المقابل ا منشأةال إلىفي شكل تحويالت موارد ة من قبل الحكومة ھي مساعد المنح الحكومية
تحدد لھا  أنالحكومية التي ال يمكن  ةشكال من المساعداألتلك  وھي ال تشملبشروط معينة تتعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة. 

  2قيمة بشكل معقول والمعامالت مع الحكومة التي ال يمكن تمييزھا عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة.
  
 تنشئ أو أن تشتري،عليھا  ينبغيالمنشأة المؤھلة لھا  أن وساسي ھاألھي المنح الحكومية التي شرطھا منح المتعلقة باألصول ال
التي خاللھا و الفترات أمكان األصول  أوتقيد نوع  فرعيةلحاق شروط إيضا أطويلة األجل. قد يتم  أصوالً  تقتنيخالف ذلك ب أو

  و االحتفاظ بھا. يتم اقتناؤھا أ
  

  ھي المنح الحكومية غير تلك المتعلقة باألصول. المنح المتعلقة بالدخل
  

  .المنصوص عليھا بعض الشروطفي ظل  تسديدھاقرض بالتنازل عن ھي القروض التي يتعھد المُ القابلة لإلعفاء القروض 
  

 بين في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه يتم أصل أو لبيع تسلمه يتم الذي السعرھي  القيمة العادلة
 قياس القيمة العادلة). 13نظر المعيار الدولي للتقرير المالي أفي تاريخ القياس. ( السوق في المشاركين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد عدل المجلس المصطلحات المستخدمة في ھذا المعيار لتتوافق مع المعايير الدولية  2008في مايو  الُمصدركجزء من "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي"      1

نه دخل/مصروف" أرة الضريبية" , (ب) "المثبت على أو الخسا للتقرير المالي األخرى كاآلتي: (أ) "الدخل الخاضع للضريبة" تم تعديله إلى " الدخل الخاضع للضريبة
"المثبت خارج الربح أو الخسارة" و (د)  إلىتم تعديله إلى المثبت ضمن الربح أو الخسارة", (ج) "المضاف مباشرة إلى حصص المساھمين/حقوق الملكية" تم تعديله 

لي "تغيير في تقدير محاسبي".إتقدير محاسبي" تم تعديله ل تنقيح"

  باألنشطة التشغيلية".   محددةعالقة  وجود عدم –الحكومية  ة"المساعد SIC "- 10" السابقة الدولية التفسيرات لجنةيضا تفسير أنظر أ    2
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. وقد يكون غرض لحاقھا بھاإالتي عادة يتم  الشروط وفيطبيعة المساعدة المقدمة  فيشكاال عدة تختلف أالحكومية  ةتأخذ المساعد           4
 لم يتم تقديم المساعدة. إذامنشأة على مباشرة نھج عمل لم تكن عادة لتتبعهالتشجيعھو المساعدة 

ً  تسلم المساعدة الحكومية من قبل قد يكون         5  فيجبكانت الموارد قد تم تحويلھا  إذا ،الً أوإلعداد القوائم المالية لسببين.  المنشأة مھما
على المدى الذي استفادت فيه المنشأة من  مؤشرتوفير من المرغوب فيه أن يتم  ثانياً، .مناسبة للمحاسبة عن التحويليجاد طريقة إ

 ومعلفترات سابقة  مع قوائمھا الماليةالحكومية خالل فترة التقرير. وھذا يسھل مقارنة القوائم المالية للمنشأة  ةمثل ھذه المساعد
  . أخرىالقوائم المالية لمنشآت 

  .آتالمكاف أو عانات،اإل أو ،خرى مثل الدعمأحيان بأسماء األتسمى المنح الحكومية في بعض          6

  

  المنح الحكومية 

  
  ما لم يكن ھناك تأكيد معقول بأن: ،بما في ذلك المنح الحكومية غير النقدية بالقيمة العادلة ،المنح الحكومية إثباتيجب عدم            7

  المنشأة ستلتزم بالشروط الملحقة بھا.    (أ) 

  .    تلقيھاالمنح سيتم    (ب) 

تلتزم بالشروط الملحقة بھا و يكون حتىمنحة حكومية  إثباتال يتم             8 أة س يتم  أنھناك تأكيد معقول بأن المنش . وال تلقيھاالمنحة س
ً  المنحة في حد ذاته دليالً  تلقي يوفر   ن الشروط الملحقة بالمنحة قد تم الوفاء بھا أو سيتم الوفاء بھا. أ على قاطعا

المنحة تتم المحاسبة  فإن وبالتاليفيما يتعلق بالمنحة.  طبقةالمنحة على طريقة المحاسبة الم تلقييتم به  الذي سلوباألؤثر يال             9
  حكومة.للتزام لتخفيض الكو أ نقداً  تلقيھاسواء تم  سلوباألعنھا بنفس 

شروط باله منحة حكومية عندما يكون ھناك تأكيد معقول بأن المنشأة ستفي أنيعامل القرض من الحكومة القابل لإلعفاء على          10
  القرض. إلعفاء

القرض  إثباتھا منحة حكومية. ويجب أنالفائدة في السوق على  معدلمن  أقلفائدة  بمعدلتعامل المنفعة من قرض حكومي     أ    10
من سعر الفائدة في  أقلفائدة  معدل". ويجب قياس المنفعة من دوات الماليةاأل" 9وقياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

. المستلمةوالمتحصالت  9ولي للقرض المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي األھا الفرق بين المبلغ الدفتري أنالسوق على 
و يجب أ ،خذ في الحسبان الشروط وااللتزامات التي قد تماألة عن المنفعة وفقاً لھذا المعيار. ويجب على المنشأة وتتم المحاسب

  تعوضھا منفعة القرض.  أنأن يتم، الوفاء بھا عند تحديد التكاليف التي يُقَصد

 37و أصل محتمل متعلق بھا يعامل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أالمنحة الحكومية فإن أي التزام محتمل  إثبات بمجرد        11
  "."المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

ساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيھا المنشأة التكاليف أالخسارة على  أوالمنح الحكومية ضمن الربح  إثباتيجب          12
 نھا مصروف. أعلى  ،أن تعوضھا المنحقصد التي يُ  ،المتعلقة بھا

 أوالمنحة خارج الربح  إثباتالذي بموجبه يتم ، المال رأسح الحكومية: مدخل ــللمحاسبة عن المن عريضان نالـــاك مدخــھن          13
  كثر.أ فترات أوالخسارة على مدى فترة واحدة  أوالمنحة ضمن الربح  إثباتالذي بموجبه يتم  ،ومدخل الدخل ،الخسارة

   المال يحتجون باآلتي: رأسالذين يؤيدون مدخل           14

ھا ضمن الربح إثباتمن  على ھذا النحو في قائمة المركز المالي بدالً ھا معالتعامل تمويل ويجب  ھي وسيلةالمنح الحكومية     (أ) 
مثل ھذه المنح خارج  إثبات فينبغي تسديدھاألنه ال يتوقع نظراً بنود المصروفات التي تمولھا. ولمقابلتھا بالخسارة  أو

  الخسارة. أوالربح 

ً  ألنه لم يتم اكتسابھا ولكنھا تمثل حافزاً نظراً  ،الخسارة أوالمنح الحكومية ضمن الربح  إثباتمن غير المناسب    (ب)  من  مقدما
  به.   متعلقةالحكومة دون تكاليف 
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  المؤيدة لمدخل الدخل:وفيما يلي الحجج       15

 ولكنھا مباشرة في حقوق الملكية إثباتفال ينبغي  ،المساھمين بخالفن المنح الحكومية ھي متحصالت من مصدر أل نظراً      (أ) 
  و الخسارة في الفترات المناسبة.أھا ضمن الربح إثباتينبغي 

بناًء وة. المتوخاالمنشأة من خالل االلتزام بشروطھا والوفاء بالتزاماتھا  تكتسبھاما تكون بدون مبرر. و المنح الحكومية نادراً    (ب) 
التي  ذات العالقة، الخسارة على مدى الفترات التي تقوم فيھا المنشأة بإثبات التكاليف أوھا ضمن الربح إثبات ينبغي عليه

  على أنھا مصروفات. ، يقصد أن تعوضھا المنحة

الحكومية فإنه من المنطقي أن يتم التعامل أيضا مع المنح  ،مصروفات والضرائب األخرى ھين ضريبة الدخل أل نظراً     (ج) 
  الخسارة. أوضمن الربح  التي ھي امتداد للسياسة المالية،

يات من      16 اس من الربح إثباتن المنح الحكومية ينبغي أمدخل الدخل  أس ارة على  أوھا ض اس منتظم على مدى الفترات التي أالخس س
أة التكاليف المتعلقة بھا، ھا المنحة تثبت فيھا المنش د أن تعوض روفات. وال يتفق أنعلى  ،التي يقص المنح الحكومية  إثباتھا مص

عرض القوائم " 1ظر معيار المحاسبة الدولي أنساس المتحصالت مع مبدأ االستحقاق المحاسبي (أالخسارة على  أوضمن الربح 
 فيھا.  تحصيلھافترات غير الفترة التي تم لمنحة الساس لتخصيص أ يوجد ال عندمافقط  مقبوالً  سيكون") والمالية

 التحقق يتم ألن قابلةو المصروفات المتعلقة بمنحة حكومية أالفترات التي تثبت المنشأة على مداھا التكاليف  تكونفي معظم الحاالت     17
التي يتم فيھا  ھاالخسارة في الفترة نفس أوھا ضمن الربح إثباتيتم  ةمحدد اتمصروف إثباتالمنح في مقابل  فإن بالتالي. وبسھولة منھا
الخسارة  أوھا ضمن الربح إثباتلالستھالك عادة يتم  القابلةالمنح المتعلقة باألصول  فإنالمصروفات المتعلقة بھا. وبالمثل  إثبات

  األصول.  ك مصروف االستھالك لتل إثباتعلى مدى الفترات وبالنسب التي يتم فيھا 

الخسارة  أوھا ضمن الربح إثباتيتم سالوفاء بالتزامات معينة وعندھا  أيضاً لالستھالك قد تتطلب  قابلةالمنح المتعلقة بأصول غير       18
رض قد تكون مشروطة بإنشاء مبنى على الموقع وقد أمنحة  ،ذلك مثالالوفاء بااللتزامات.  تكلفة تتحملعلى مدى الفترات التي 

  الخسارة على مدى عمر المبنى. أوالمنحة ضمن الربح  إثباتيكون من المناسب 

روط. في مثل ھذه الحاالت النقديةالمالية أو  عاناتاإلمن  حزمةھا جزء من أنتلقي المنح على  يتم اً حيانأ       19  ،الملحق بھا عدد من الش
أ عنھا تيلزم بذل العناية في تحديد الشروط التي  مداھا سوف يتم اكتساب  علىتحدد الفترات التي  التيات فمصروالتكاليف والنش

  ساس آخر.أساس معين وجزء منھا على أالمنحة. وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة على 

بالفعل أو لغرض تقديم  تحملھاخسائر تم  أوھا تعويض عن مصروفات أنى المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل عل       20
تقبلية متعلقة بھا يجب  إلىدعم مالي فوري  أة دون تكاليف مس من الربح إثباتالمنش بح فيھا  أوھا ض ارة للفترة التي تص الخس

 مستحقة التحصيل.

ر بقد يتم تقديم منحة حكومية  الظروف،في بعض        21 أة بدالً  إلىغرض تقديم دعم مالي مباش من تقديم حافز لتحمل نفقات  المنش
أة معينة وقد ال  محددة. ر على منش تفيدين. وھذه الظروف قد تبرر تكون متاحة مثل ھذه المنح قد تقتص  إثباتلفئة كاملة من المس

     ثرھا مفھوم بوضوح.أفصاح للتأكيد بأن اإلمع  لتلقيھا،الخسارة للفترة التي تتأھل فيھا المنشأة  أوالمنحة ضمن الربح 

أة على        22 يل من قبل المنش تحقة التحص بح منحة حكومية مس روفات أنقد تص ائر تم  أوھا تعويض مقابل مص في فترة  تحملھاخس
ضمن الربح إثباتسابقة. مثل ھذه المنحة يتم  فصاح للتأكيد بأن اإلمع  ،الخسارة في الفترة التي تصبح فيھا مستحقة التحصيل أوھا 

  مفھوم بوضوح. أثرھا

  المنح الحكومية غير النقدية
  

ه فإنخرى الستعمالھا من قبل المنشأة. في ھذه الحاالت أموارد  أورض أقد تأخذ منحة حكومية شكل تحويل أصل غير نقدي مثل       23
بة عن كل  لوب البديل األمن المنحة واألصل بتلك القيمة العادلة. ويتم عادة تقويم القيمة العادلة لألصل غير النقدي والمحاس س

  حيان ھو تسجيل كل من األصل والمنحة بمبلغ رمزي. األالذي يتبع في بعض 

  عرض المنح المتعلقة باألصول 
  

ما بإدراج إمركز المالي في قائمة ال ،بما في ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة ،يجب عرض المنح الحكومية المتعلقة باألصول     24
  المبلغ الدفتري لألصل . إلىبطرح المنحة في الوصول  أوھا دخل مؤجل أنالمنحة على 

  تعدان بديلين مقبولين.و ،جزاء ذات الصلة من المنح) المتعلقة باألصول في القوائم الماليةاأل أوھناك طريقتان لعرض المنح (       25
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نتاجي اإلساس منتظم على مدى العمر أالخسارة على  أوه ضمن الربح إثباتھا دخل مؤجل يتم أنحدى الطريقتين المنحة على إتثبت        26
  لألصل.

الخسارة على مدى عمر  أوالمنحة ضمن الربح  إثباتيتم وخرى المنحة عند حساب المبلغ الدفتري لألصل. األتطرح الطريقة       27
  مصروف استھالك.تخفيض في  ھاأنالك على لالستھ األصل الذي يخضع

رئيسة في التدفق النقدي للمنشأة. ولھذا السبب وإلظھار االستثمار  تحركاتيسبب  أنمنح متعلقة بھا يمكن وتلقي ن شراء أصول إ     28
ھا بنود مستقلة في قائمة التدفقات النقدية بغض أنفصاح عنھا على اإليتم في الغالب  التحركاتمثل ھذه  فإن ،جمالي في األصولاإل

  كان قد تم طرح المنحة من األصل المتعلق بھا ألغراض العرض في قائمة المركز المالي. إذاالنظر عما 

  عرض المنح المتعلقة بالدخل
  

 .خرى"أيرادات إتحت عنوان عام مثل " أوما بشكل منفصل إالخسارة  أوھا جزء من الربح أنيتم عرض المنح المتعلقة بالدخل على        29
  التقرير عن المصروف المتعلق بھا.عند وكبديل عن ذلك يتم طرحھا 

  (ُحذفت)     أ 29

روفمن نه أولى األيدعي مؤيدو الطريقة        30 ب أخذ بنود الدخل والمص افيكل منھا بال غير المناس ل المنحة عن  أنو ،ص فص
رو ھل المقارنة بالمص روف يس ثانية فإنه يحتج لھا بأن األفات المص خرى التي ال تتأثر بالمنحة. وفيما يتعلق بالطريقة ال

روفات قد ال يتم  أة لو لم تكن المنحة متوفرة إنفاقھا منالمص روف دون مقابلته بالمنحة قد  ،قبل المنش ولذلك فإن عرض المص
  يكون مضلال. 

ً اإلالمتعلقة بالدخل. وقد يكون  كال الطريقتين تعدان مقبولتين لعرض المنح       31 روريا اح عن المنحة ض حيح للقوائم  فص للفھم الص
اح عن اإل نإ. المالية روف أوثر المنح على أي بند من بنود الدخل أفص اح عنه مطلوباإليكون  الذي المص ً فص ل ا كل منفص  ،بش
ً  عادةيكون    . مناسبا

  المنح الحكومية تسديد
  

تحقة أن تتم جب ي      32 بح مس بة عن المنحة الحكومية التي تص ديدالمحاس بي (أنعلى  التس ظر معيار أنھا تغيير في التقدير المحاس
بة الدولي بية واألخطاء" 8 المحاس بية والتغييرات في التقديرات المحاس ات المحاس ياس ديد ). "الس منحة ويجب تطبيق تس

يد مقابل أأوالً متعلقة بالدخل  ديد أي  يتجاوزوبالمدى الذي فيما يتعلق بالمنحة. تنفد غير مس دائن مؤجلي رص يد به تس رص
يد دائن مؤجل أ ،دائن مؤجل دتال فإنو عندما ال يوجد رص من الربح  فوراً  هإثباتد يجب يس ارة.  أوض ديديجب إثبات والخس  تس

ل  ل بزيادة المبلغ الدفتري لألص يد الدخل المؤجل بالمبلغ بو أمنحة متعلقة بأص تحقتخفيض رص ديد المس أن يتم . ويجب التس
تھالك إثبات افياإل االس يتم  ،المتراكم ض من الربح إثباتالذي كان س ارة حتى تاريخه ً أوه ض  ،عدم وجود المنحة ظل في الخس
  الخسارة. و أضمن الربح اً فور

منحة متعلقة بأصل األخذ في الحسبان الھبوط المحتمل في المبلغ الدفتري الجديد لألصل.  تسديدقد تتطلب الظروف التي أدت إلى        33

  

  الحكومية ةالمساعد

  
تحدد لھا قيمة بشكل معقول  أنالحكومية التي ال يمكن  ةالمساعد بعينھا من شكالأ 3ستثنى من تعريف المنح الحكومية في الفقرة تُ        34

    والمعامالت مع الحكومة التي ال يمكن تمييزھا عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة.

اعدة التي ال يمكن ة مثلأ       35 كل معقولأالمس ورة الفنية ھي  ن تحدد لھا قيمة بش ويقيةالمش مانات.  والتس ومثال المجانية وتقديم الض
جزء من مبيعات حكومية تكون مسئولة عن  مشتريات سياسةھو كن تمييزھا عن المعامالت التجارية للمنشأة المساعدة التي ال يم

ل  أة. وقد يكون وجود المنفعة ال جدال فيه ولكن أي محاولة لفص اعداألالمنش طة التجارية عن المس ن يكون أالحكومية يمكن  ةنش
   . اً يجزاف

روري من بمكان بحيث يكون أعاله المذكورة األمثلة المنفعة في أھمية تكون قد       36 احاإل الض اعدة ومدة ومدى طبيعة عن فص  المس
  .حتى ال تكون القوائم المالية مضللة
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  (ُحذفت)      37

االتصاالت وتوفير شبكة و العام تحسين في شبكة النقلمن خالل  الحكومية توفير البنية التحتية ةفي ھذا المعيار ال تشمل المساعد      38
  ساس مستمر غير محدد. أبكامله على ي لمنفعة مجتمع محلتكون متاحة التي  أو المياهمرافق محسنة مثل شبكة الري 

  

  فصاحإلا

  مور اآلتية:ألفصاح عن ااإليجب        39

  بما في ذلك طرق العرض المطبقة في القوائم المالية. ،السياسة المحاسبية المطبقة للمنح الحكومية      (أ) 

شكال األخرى للمساعدة الحكومية التي انتفعت منھا األ إلىشارة اإلالمنح الحكومية المثبتة في القوائم المالية و مدىطبيعة و    (ب) 
  المنشأة مباشرة.

  الحكومية المثبتة.  ةبالمساعدخرى المتعلقة األالشروط التي لم يتم الوفاء بھا واالحتماالت     (ج) 

  

  التحول  مقتضيات

  
  يجب على المنشأة التي تطبق المعيار ألول مرة:       40

  ، مناسباً ذلك  ما يكوننحي ،فصاحاإلبمتطلبات  أن تلتزم     (أ) 

  ما:أن تختار إ   (ب) 

  وأ؛ 8تعدل قوائمھا المالية مقابل التغيير في السياسة المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أن   ) 1(

مستحقة  أوجزاء من المنح التي تصبح مستحقة التحصيل األ أوحكام المحاسبية للمعيار فقط على المنح األتطبق أن   ) 2(
  بعد تاريخ نفاذ المعيار. التسديد

  السريانتاريخ 
  

     .و بعدهأ 1984 يناير 1 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية القوائم علىسارياً  المعيار ھذا يصبح     41

ضافة باإلللتقرير المالي.  ةالمعايير الدولي جميع ) المصطلحات المستخدمة في2007في  كما نُقح( 1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ      42
و بعده. أ 2009يناير  1أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 29الفقرة  أضاف ،ذلكإلى 
   بكر فيجب تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر. أ) على فترة 2007في  نقحالم( 1طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي  إذاو

. يجب على 2008في مايو  الُمصدر "لتحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالياـ "أ ب10الفقرة ضافة إو 37تم حذف الفقرة       43
بعده. يسمح  أو 2009يناير  1المنشأة تطبيق تلك التعديالت مستقبليا على القروض الحكومية التي يتم الحصول عليھا بداية من 

  فصاح عن تلك الحقيقة.اإلفيجب عليھا  أبكرطبقت المنشأة التعديالت على فترة  وإذا. األبكربالتطبيق 

  (ُحذفت)      44

در في مايو  ، 13ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ        45 أة تطبيق 3تعريف القيمة العادلة في الفقرة  ،2011الُمص . يجب على المنش
  .13للتقرير المالي ما تطبق المعيار الدولي دذلك التعديل عن

وحذف  29الفقرة  2011) الُمصدر في يونيو 1معيار المحاسبة الدولي  على(التعديالت  "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر"عدل       46
  .   2011المعدل في يونيو  1أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 29الفقرة 

  (ُحذفت)      47

يجب على المنشأة تطبيق  .47و 44أ وحذف الفقرتين 10الفقرة  ،2014الُمصدر في يوليو  ،9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ        48
  .9تلك التعديالت عنما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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  21المحاسبة الدولي  معيار
 األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات آثار

  

  الھدف

 
قد  ،لذلك باإلضافةعمليات أجنبية.  لديھامعامالت بعمالت أجنبية أو قد يكون  لديھاأجنبية بطريقتين. قد يكون  أنشطةقد تنفذ المنشأة      1

معامالت بعملة أجنبية وعمليات أجنبية ال تضمينكيفية  توضيحن ھدف ھذا المعيار ھو إتعرض المنشأة قوائمھا المالية بعملة أجنبية. 
  عرض. العملة  إلىفي القوائم المالية للمنشأة وكيفية ترجمة القوائم المالية 

التقرير عن آثار التغيرات في أسعار الصرف  يتم استخدامه وكيف يتم(أسعار) الصرف التي  سعر وما ھالرئيسة ھي  الموضوعات     2
  في القوائم المالية.

  

  النطاق

  
  : 2يجب تطبيق ھذا المعيار      3

المشتقة التي تقع ضمن رصدة األباستثناء تلك المعامالت و ،أجنبية بعمالترصدة المسجلة األالمحاسبة عن المعامالت و عند    (أ) 
  ."دوات الماليةاأل" 9عيار الدولي للتقرير المالي منطاق ال

توحيد أو الإما عن طريق في القوائم المالية للمنشأة التي يتم تضمينھا جنبية األ للعملياتترجمة النتائج والمركز المالي  عند  (ب) 
  طريقة حقوق الملكية.

 عرض. العملة  إلىھا المالي ترجمة نتائج المنشأة ومركز عند  (ج) 
 

ھذه المشتقات من نطاق ھذا  تستثنى ،عليه وبناءً  ،العملة األجنبيةبمشتقات العلى العديد من  9ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي      4
العملة بمشتقات ال(مثل بعض  9ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ال تقععملة أجنبية التي بمشتقات الالمعيار. ولكن تلك 

منشأة الطبق ھذا المعيار عندما تترجم ني ،ضافة لذلكباإلعقود أخرى) تقع ضمن نطاق ھذا المعيار.  التي تكون ُمدمجة فياألجنبية 
 لعرض. ل عملتھا إلىمبالغ متعلقة بالمشتقات من عملتھا الوظيفية 

بة عن التحوط الال ينطبق ھذا المعيار على       5 تثمار في عملية أجنبية. ي ،العملة األجنبيةببنود لمحاس طبق نبما في ذلك تحوط صافي اس
  التحوط. عنمحاسبة العلى  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

طلبات لوصف القوائم المالية الناتجة على أنھا ملتزمة المت يوضحينطبق ھذا المعيار على عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية و     6
 إلىالمالية  لمعلوماتل اتترجمفيما يتعلق ب عنھا اإلفصاحيحدد ھذا المعيار المعلومات المطلوب كما بالمعايير الدولية للتقرير المالي. 

   .تستوفي ھذه المتطلبات والتي ال عملة أجنبية

ئة التدفقات الالعرض في قائمة ال ينطبق ھذا المعيار على        7 على ترجمة  وأ ،ن معامالت بعملة أجنبيةعنقدية للتدفقات النقدية الناش
  ). "قائمة التدفقات النقدية" 7التدفقات النقدية لعملية أجنبية (أنظر معيار المحاسبة الدولي 

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً –أنظر  2  "اليورو استحداث" SIC" -7لجنة التفسيرات الدولية السابقة " تفسير– أيضا
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  التعريفات

  
  في ھذا المعيار بالمعاني المحددة: التاليةتستخدم المصطلحات       8
  

  .ھو سعر الصرف الفوري في نھاية فترة التقرير قفالإلسعر ا

  .عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة إلىھو الفرق الناتج من ترجمة عدد معين من وحدات عملة معينة  فرق الصرف

     عملتين. تبادل بموجبه يتمالذي  المعدلھو  سعر الصرف

 المشاركين بين في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل لبيع تسلمه يتم الذي السعرھي القيمة العادلة 
  .)"قياس القيمة العادلة" 13. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي القياس تاريخ في السوق في

  .العملة الوظيفية للمنشأة بخالفھي عملة  العملة األجنبية

ُ للمنشأة معدة  ،زميلةمنشأة أو  ،ھي منشأة تكون منشأة تابعة العملية األجنبية  مقريكون  ،لتقريراأو ترتيباً مشتركاً أو فرعا
  لتقرير.ابلد أو عملة المنشأة معدة  بخالفنشطتھا أو تسييرھا في بلد أو بعملة أ

 ھي عملة البيئة االقتصادية الرئيسة التي تعمل فيھا المنشأة.العملة الوظيفية  

  ھي المنشأة األم وجميع منشآتھا التابعة. المجموعة

من  أو يمكن تحديده ثابتأو دفعھا بعدد  استالمھابھا واألصول والمطلوبات التي سيتم  الُمحتفظھي وحدات العملة  البنود النقدية
 وحدات العملة.

   لتقرير في صافي أصول تلك العملية.احصة المنشأة معدة  مبلغھو صافي االستثمار في عملية أجنبية 

                                                                       ھي العملة التي يتم بھا عرض القوائم المالية.                  عملة العرض

  ھو سعر الصرف للتسليم الفوري.سعر الصرف الفوري

  تفصيل التعريفات
  

  العملة الوظيفية
  
النقد. تأخذ المنشأة  - رئيسبشكل -نفق فيھا التي تُولِّد وتُ ھي  –عادة - تكونمنشأة الالتي تعمل فيھا  األساسيةالبيئة االقتصادية إن      9

  تحديد عملتھا الوظيفية: عندفي الحسبان  التاليةالعوامل 

  العملة:    (أ) 

تقويم بھا التي يتم ھي العملة - غالبا–تكون سوف السلع والخدمات (و مبيعاتعلى أسعار  -بشكل رئيس -التي تؤثر   ) 1(
  ؛ سلعھا وخدماتھا) مبيعاتأسعار وتسوية 

  سلعھا وخدماتھا. مبيعاتأسعار  - بشكل رئيس- نظمتھاألبلد التي تحدد قوى المنافسة فيھا ول   ) 2(

 تكون وسوفتكاليف العمالة والمواد والتكاليف األخرى لتوريد السلع أو تقديم الخدمات ( على -بشكل رئيس -العملة التي تؤثر   (ب) 
  التكاليف). تقويم وتسوية بھاالتي يتم ھي العملة  - غالبا–

ً -قد تقدم العوامل التالية     10   دليال على العملة الوظيفية للمنشأة:- أيضا

  دوات حقوق ملكية).أدوات دين وأصدار إنشطة التمويلية (أي األموال من األالعملة التي يتم بھا توليد     (أ) 

  نشطة التشغيلية.األالمتحصالت من  حفظ بھا يتم - عادةً -العملة التي   (ب) 
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 تلكوما إذا كانت عملتھا الوظيفية ھي نفسھا  ،تحديد العملة الوظيفية لعملية أجنبية عندفي الحسبان  التاليةضافية تؤخذ العوامل اإل   11
 أو فرع لھا، تابعة منشأةمثل عملية أجنبية لديھا ھي المنشأة التي تكون  ،في ھذا السياق ،لتقرير (المنشأة معدة التقريراللمنشأة معدة 

  أو ترتيب مشترك لھا): لھا زميلة منشأةأو  لھا،

ن يتم تنفيذھا بدرجة كبيرة من أبدال من  ،العملية األجنبية على أنھا امتداد للمنشأة معدة التقرير أنشطةذا كان يتم تنفيذ إما    (أ) 
مستوردة من المنشأة معدة التقرير وتحول  بضائع -فقط -جنبية ولى ھو عندما تبيع العملية األاألاالستقاللية. مثال على الحالة 

وتولد  ،المصروفات تتكبدو ،العملية النقد والبنود النقدية األخرى تجمعليھا. ومثال على الحالة الثانية ھو عندما إالمتحصالت 
  بعملتھا المحلية. -تقريباً -جميعھا  القروض،الدخل وترتب 

  العملية األجنبية. أنشطةت مع المنشأة معدة التقرير تشكل نسبة عالية أو منخفضة من ما إذا كانت المعامال  (ب) 

نھا أالتدفقات النقدية للمنشأة معدة التقرير و على  -اشربشكل مب–العملية األجنبية تؤثر  أنشطةما إذا كانت التدفقات النقدية من    (ج) 
  .بسھولة- ليھاإمتاحة  للتحويل 

أن تتاح لھا  دونب المعتادة لمتوقعةا– القائمةالعملية األجنبية كافية لخدمة التزامات الدين  أنشطةما إذا كانت التدفقات النقدية من    (د) 
              .                                                                                                التقرير المنشأة معدةأموال من قبل 

رات المذكورة  ما تكونعند    12 حة، العملة الوظيفية ال تكونومختلطة عاله أالمؤش تخدم اإل واض ي  اجتھادھادارة تس خص لتحديد الش
دق –األكثر تعبيراً العملة الوظيفية  ادية للمعامالت و عن -بص اسحداث والظروف األاآلثار االقتص  ،المنھج. وكجزء من ھذا األس

ية لولوية األدارة تعطي ن اإلإف اس رات األس بان خذاألقبل  9في الفقرة  الواردةلمؤش رات  في الحس و  10في الفقرتين  الواردةالمؤش
  ضافي مؤيد لتحديد العملة الوظيفية للمنشأة.إدليل  لتوفير يتم تصميمھاالتي  ،11

 ،تحديد العملة الوظيفية فبمجرد ،عليه بھا. وبناءً  تتعلق األساس التيحداث والظروف األو ،المعامالتتعكس العملة الوظيفية للمنشأة     13
  . األساسحداث والظروف األفإنه ال يتم تغييرھا ما لم يكن ھناك تغير في تلك المعامالت و

القوائم المالية للمنشأة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  عرض ه يتم إعادةنإف ،ذي تضخم جامح عملة اقتصادإذا كانت العملة الوظيفية ھي    14
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  إعادة العرض تجنبللمنشأة  ال يمكن. و"جامحال التضخمذات  قتصاداتاالالتقرير المالي في " 29
التي يتم تحديدھا وفقا لھذا المعيار  بخالف العملة الوظيفية عملة على أنھا عملتھا الوظيفية اختيار ،على سبيل المثال ،من خالل 29

  األم).   لمنشأتھا(مثل العملة الوظيفية 

  صافي االستثمار في عملية أجنبية
  

أة بند دى القد يكون ل    15 تحق  نقديمنش يلمس داد  التحص ويتهن البند الذي إ. لھامن عملية أجنبية أو واجب الس  ومن لم يتم التخطيط لتس
وتتم  ،جزء من صافي استثمار المنشأة في تلك العملية األجنبية ،في جوھره ،في المستقبل المنظور ھو التسويةالمحتمل حدوث  غير

بة عنه وفقا للفقرتين  ملقد و. 33و 32المحاس يل النقديةمثل ھذه البنود  تش تحقة التحص أو قروض طويلة  األجل طويلة مبالغ مس
  . الدائنين التجاريين إلى أو واجبة السداد من المدينين التجاريين مبالغ مستحقة التحصيلال تشملاألجل. وال 

قد تكون أي منشأة  ،15في الفقرة  والموضحة ،بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية أو واجب السداد لھاديھا المنشأة التي لإن    أ15
و (ب). والمنشأة التابعة (ب) ھي عملية أجنبية. تمنح المنشأة ن (أ) ان تابعتامنشأة لھا منشأت ،تابعة للمجموعة. فعلى سبيل المثال

من المنشأة التابعة (ب) جزء من صافي  التحصيل المنشأة التابعة (ب). يكون قرض المنشأة التابعة (أ) المستحق إلىالتابعة (أ) قرضا 
في المستقبل المنظور.  حدوث التسويةير المحتمل من غوالقرض  يتم التخطيط لتسويةلم  إذااستثمار المنشأة في المنشأة التابعة (ب) 

ً - صحيحاً ويكون ھذا       أجنبية.  عملية ھي ذاتھا المنشأة التابعة (أ)  إذا كانت- أيضا

  البنود النقدية
  

: ومن أمثلته. العملة وحدات أو يمكن تحديده من ثابت) عدد بتسليم االلتزام(أو  استالمالسمة األساسية للبند النقدي ھي الحق في    16
توزيعات وإلتزامات عقود اإليجار، و ،نقدا التي يتم تسويتھاوالمخصصات  ،دفعھا نقدا التي يتمومنافع الموظف األخرى  المعاشات

دوات حقوق ملكية أ) عدد متغير من تسليم(أو  الستالم يعد بندا نقديا عقد ،التي يتم إثباتھا على أنھا التزام. وبالمثل النقدية رباحاأل
ً عددا تساوي ) تسليمھا(أو  سيتم استالمھاالقيمة العادلة التي  تكون والذي فيهالمنشأة ذاتھا أو عدد متغير من األصول  أو يمكن  ثابتا

) عدد بتسليم االلتزام(أو  استالمحق في ال غيابنقدي ھي اللبند غير لن السمة األساسية إف ،. وفي المقابلالعملةتحديده من وحدات 
 ،واألصول غير الملموسة ،: المبالغ المدفوعة مقدما مقابل سلع أو خدمات والشھرةومن أمثلتهأو يمكن تحديده من وحدات العملة.  ثابت

غير نقدي.   أصل من خالل تسليموالمخصصات التي يتم تسويتھا  ،، وأصول حق االستخداموالعقارات واآلالت والمعدات ،والمخزون
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  بموجب ھذا المعيار المطلوب المنھجملخص 

  
) أو عملية أجنبية أم أو منشأة لھا عمليات أجنبية (مثل منشأة ،سواء كانت منشأة قائمة بذاتھا—تحدد كل منشأة ،عداد القوائم الماليةإ عند  17

 وتقومعملتھا الوظيفية  إلىعملة أجنبية ببنود ال. وتترجم المنشأة 14–9عملتھا الوظيفية وفقا للفقرات — (مثل منشأة تابعة أو فرع)
  . 50و،37–20آثار مثل ھذه الترجمة وفقا للفقراتعن التقرير ب

مل    18 آت معدة  تش بيل المثال التقريرالعديد من المنش آت الفردية (على س أةالمن  تَألّفَ تمجموعة  ،عددا من المنش أو  واحدةو ماأل منش
شآتدى من المنشآت التابعة). وقد يكون ل أكثر ستثمارات في  ،عضاء في مجموعة أو غير ذلكأكانت  سواءً  ،أنواع عديدة من المن ا

ً -لديھا منشآت زميلة أو ترتيبات مشتركة. وقد يكون  كل منشأة لمركز المالي النتائج وال ةالضروري أن تتم ترجم منوفروع. - أيضا
منة في منفردة أة مع ُمض مح ھذا المعيار بأن  إلىدة التقرير المنش أة معدة التقرير قوائمھا المالية. يس العملة التي تعرض بھا المنش

ضمن المنشأة  منفردة تكون عملة العرض للمنشأة معدة التقرير أي عملة (أو عمالت). تتم ترجمة النتائج والمركز المالي ألي منشأة
  .   50–38ن عملة العرض وفقا للفقرات التي تختلف عملتھا الوظيفية عومعدة التقرير 

ً -يسمح ھذا المعيار     19 تعد قوائم مالية منفصلة وفقا لمعيار المحاسبة التي منشأة للللمنشأة القائمة بذاتھا التي تعد قوائم مالية أو - أيضا
وإذا كانت عملة العرض للمنشأة تختلف عرض قوائمھا المالية بأي عملة (أو عمالت). أن تب "القوائم المالية المنفصلة" 27الدولي 

ً -نتائجھا ومركزھا المالي تتم ترجمة  هنإف ،عن عملتھا الوظيفية  .50–38عملة العرض وفقا للفقرات  إلى- أيضا

  

  معامالت بعملة أجنبية الالتقرير بالعملة الوظيفية عن 

  ولياألاإلثبات 
  

 المنشأةقيام  بما في ذلك المعامالت التي تنشأ عند ،بعملة أجنبية تسويتھا تتطلببعملة أجنبية أو  ُمقومةعملة أجنبية ھي معاملة بمعاملة ال   20
  :بـ

  ؛ أوبعملة أجنبية ُمقومسعرھا يكون سلع أو خدمات  بيعأو  شراء    (أ) 

  ؛ أوبعملة أجنبية ُمقومة التحصيل أو المستحقة السدادتكون المبالغ الواجبة  حينما أموال قراضإأو  اقتراض (ب) 

  بعملة أجنبية. ُمقومة ،التزامات تسويةأو  تحملأو  ،أصول استبعادأو  باقتناءخالف ذلك ب (ج) 

تطبيق سعر الصرف الفوري بين العملة من خالل ولي بالعملة الوظيفية األعملة أجنبية عند اإلثبات بمعاملة التسجيل أن يتم يجب    21
 .األجنبية بالعملة المبلغالوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ المعاملة على 

–فإنه  ،لإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. وألسباب عملية -ألول مرة -تاريخ المعاملة ھو التاريخ الذي تتأھل فيه المعاملة    22
سعر ألسبوع المتوسط  يمكن أن يستخدم ،على سبيل المثال ،السعر الذي يقارب السعر الفعلي في تاريخ المعاملة يستخدمما  – غالبا
غير  ما استخدام متوسط السعر لفترة يُعد ،بالرغم من ذلككل عملة أجنبية تحدث خالل تلك الفترة. وبشھر لجميع المعامالت لأو 

  بشكل كبير.   - تتقلبإذا كانت أسعار الصرف  مناسب،

  التقرير في نھايات فترات التقرير الالحقة
  

  في نھاية كل فترة تقرير:    23

  ؛ اإلقفالباستخدام سعر  أجنبية بعملةالتي  يجب ترجمة البنود النقدية    (أ) 

سعر الصرف في تاريخ  ،التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم قياسھا بمقدارالتي  ،يجب ترجمة البنود غير النقدية  (ب)  باستخدام 
  ؛ المعاملة

باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم  ،بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم قياسھاالتي  ،يجب ترجمة البنود غير النقدية (ج) 
  فيه قياس القيمة العادلة. 

قياس العقارات واآلالت والمعدات  يمكن ،. فعلى سبيل المثالالعالقةخرى ذات األمعايير اللبند بالتوافق مع ل الدفتري المبلغ يتم تحديد    24
بة الدولي واء كان يتم تحديد المبلغ و. "واآلالت والمعدات العقارات" 16بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاس س

اس القيمة العادلة اس التكلفة التاريخية أو على أس -نه تتم ترجمته إف ،المبلغ بعملة أجنبية إذا كان يتم تحديد فإنه ،الدفتري على أس
  العملة الوظيفية وفقا لھذا المعيار. إلى-عندئذ 
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المبلغ الدفتري للمخزون ھو التكلفة  يكون ،. فعلى سبيل المثالأكثرمقارنة مبلغين أو من خالل  يتم تحديد المبلغ الدفتري لبعض البنود   25
 36وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،". وبالمثل"المخزون 2قل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أيھما أ للتحقق القابلة أو صافي القيمة

خذ في الحسبان األھو المبلغ الدفتري قبل  في قيمته ھبوطالعلى  مؤشر المبلغ الدفتري ألصل يوجد فإن ،"الھبوط في قيمة األصول"
 ،قل. وعندما يكون مثل ھذا األصل غير نقدي ويتم قياسه بعملة أجنبيةأيھما أ منه الممكن استرداده المبلغ أو ةالھبوط المحتمل خسائر

  الدفتري بمقارنة: المبلغيتم تحديد  هنإف

ً مترجم ،ما ھو مناسب حسبب ،التكلفة أو المبلغ الدفتري    (أ)  بسعر الصرف في التاريخ الذي تم في تحديد ذلك المبلغ (أي السعر  ا
  التكلفة التاريخية). بمقدارفي تاريخ المعاملة لبند يتم قياسه 

ً مترجم  ،مناسبما ھو حسب ب ،أو المبلغ الممكن استرداده القابلة للتحققصافي القيمة    (ب)  بسعر الصرف في التاريخ الذي تم فيه  ا
  في نھاية فترة التقرير). اإلقفالسعر  ،تحديد تلك القيمة (على سبيل المثال

بالعكس.العكس أو  ،العملة األجنبيةبالعملة الوظيفية ولكن ال يتم إثباتھا بخسارة ھبوط  ھو أن يتم إثباتھذه المقارنة  أثرقد يكون 
    

التدفقات النقدية المستقبلية  تسويه به تمأن ت كان من الممكنھو ذلك السعر الذي  الُمستخدمالسعر يكون  ،ار صرفعدة أسع ما تُتاحعند   26
بين عملتين  التبادلمكانية إالمعاملة أو الرصيد فيما لو كانت تلك التدفقات النقدية قد حدثت في تاريخ القياس. وإذا كانت  التي تمثلھا

  .التبادلن يتم بهأول سعر الحق يمكنأھوالُمستخدمالسعريكون ،غير موجودة مؤقتا

  إثبات فروق الصرف
  

العملة األجنبية. يتطلب تطبيق ببنود لالتحوط  عن محاسبةالعلى  9ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،5(أ) و3في الفقرتين  وردكما    27
بموجب المطلوبة فروق الصرف  معالجةعن  -بشكل مختلف -عن بعض فروق الصرف  أن تحاسبالتحوط من المنشأة  عن محاسبةال

 ،إثبات فروق الصرف من البنود النقدية -بشكل أولي –بأن يتم  9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،ھذا المعيار. فعلى سبيل المثال
  .فاعالً  يكون التحوطبمقدار ما الدخل الشامل اآلخر  ضمن ،دوات تحوط في تحوط تدفق نقديأالتي تتأھل على أنھا 

ترجمة البنود النقدية بأسعار تختلف عن تلك التي تمت ترجمتھا  عنأو  ،تسوية البنود النقدية الناشئة عنيجب إثبات فروق الصرف    28
باستثناء ما  ،سارة في الفترة التي تنشأ فيھاالربح أو الخ ضمن ،ولي خالل الفترة أو في القوائم المالية السابقةاألبھا عند اإلثبات 

 .32في الفقرة  توضيحهتم 

فإنه ينتج فرق  ،عملة أجنبية ويكون ھناك تغير في سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسويةبن معاملة ععندما تنشأ بنود نقدية    29
بالرغم فرق الصرف في تلك الفترة. و كليتم إثبات  هنإف ،تسوية المعاملة في نفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيھا ما تتمصرف. وعند

يتم تحديد فرق الصرف الذي يتم إثباته في كل فترة حتى تاريخ  هنإف ،تسوية المعاملة في فترة محاسبية الحقةما تتم عند من ذلك،
  الصرف خالل كل فترة.  التغير في أسعارمن خالل التسوية 

ذلك المكسب أو لصرف  مكونيجب إثبات أي  هنإف ،الدخل الشامل اآلخر ضمنإثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ما يتم عند   30
 ،الربح أو الخسارة ضمنإثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي  ما يتمعند ،المقابل وفيالدخل الشامل اآلخر.  ضمنالخسارة 

  الربح أو الخسارة. ضمنذلك المكسب أو الخسارة لصرف  مكونيجب إثبات أي  هنإف

يتطلب  ،الدخل الشامل اآلخر. فعلى سبيل المثال ضمنتتطلب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي إثبات بعض المكاسب والخسائر    31
الدخل الشامل  ضمنإعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات  عن الناشئةإثبات بعض المكاسب والخسائر  16معيار المحاسبة الدولي 

التقويم باستخدام السعر في  إعادة(ج) من ھذا المعيار ترجمة مبلغ 23تتطلب الفقرة  ،اآلخر. وعند قياس مثل ھذا األصل بعملة أجنبية
  الدخل الشامل اآلخر.  منض- أيضاً -ما ينتج عنه فرق صرف يتم إثباته ب ،تم فيه تحديد القيمةيالتاريخ الذي 

يشكل جزًء من صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية الذي نقدي البند الن عيجب إثبات فروق الصرف التي تنشأ     32
من) 15(أنظر الفقرة  أة معدة التقرير أو  ض لة للمنش ارة في القوائم المالية المنفص لمنفردة القوائم المالية افي الربح أو الخس

ب. وفي القوائم المالية التي  ،للعملية األجنبية ب ما ھو مناس ملبحس بيل  تش أة معدة التقرير (على س العملية األجنبية والمنش
أة تابعة) ،المثال رف ھذه  ،القوائم المالية الموحدة عندما تكون العملية األجنبية منش كل أولي –يجب إثبات مثل فروق الص  -بش
امل اآلخر و ضمن تثمار وفقا للفقرة  إلىتصنيفھا من حقوق الملكية  إعادةالدخل الش تبعاد صافي االس ارة عند اس الربح أو الخس

48.   
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بالعملة الوظيفية للمنشأة معدة  ُمقوماًعندما يشكل بند نقدي جزًء من صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية ويكون    33
. وإذا كان مثل ھذا البند محددا بالعملة 28ينشأ فرق الصرف في القوائم المالية المنفردة للعملية األجنبية وفقا للفقرة  هنإف ،التقرير

. وإذا كان مثل ھذا 28صرف ينشأ في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير وفقا للفقرة الن فرق إالوظيفية للعملية األجنبية ف
صرف في كل من الينشأ فرق  هفإن ،العملة الوظيفية ألي من المنشأة معدة التقرير أو العملية األجنبية بخالفبعملة  تقويمهم البند قد ت

يتم إثبات مثل فروق الصرف و. 28القوائم المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير والقوائم المالية المنفردة للعملية األجنبية وفقا للفقرة 
العملية األجنبية والمنشأة معدة التقرير (أي القوائم المالية التي يتم فيھا  تشملالدخل الشامل اآلخر في القوائم المالية التي  ضمنھذه 

 توحيد العملية األجنبية أو المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية).

 ةتتم ترجم ،في الوقت الذي تعد فيه المنشأة قوائمھا الماليةه، نإف ،وظيفيةعملتھا ال بخالفدفاترھا وسجالتھا بعملة بالمنشأة  تحتفظعندما   34
العملة الوظيفية كما كان سيحدث فيما لو كان قد تم بينتج ھذا نفس المبالغ و. 26–20العملة الوظيفية وفقا للفقرات  إلىجميع المبالغ 
 ،اإلقفالالعملة الوظيفية باستخدام سعر  إلىتم ترجمه البنود النقدية ت ،بالعملة الوظيفية. فعلى سبيل المثال-بشكل أولي تسجيل البنود 

 اتاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة الذي نتج عنھالتكلفة الالبنود غير النقدية التي يتم قياسھا على أساس  ةتتم ترجمو
 إثباتھا.   

  العملة الوظيفية في تغييرال
  

طبقة على العملة الوظيفية نجراءات الترجمة المإفإنه يجب على المنشأة تطبيق  ،لعملة الوظيفية للمنشأةا في تغيير يكون ھناكعندما    35
 من تاريخ التغيير. بأثر مستقبلي  الجديدة

 ،عليه ذات الصلة بالمنشأة. وبناءً  األساس حداث والظروفاألتعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعامالت و ،13في الفقرة  وردكما    36
. فعلى األساس حداث والظروفاألذا كان ھناك تغير في تلك المعامالت وإ -فقط -نه يمكن تغييرھا إف ،تحديد العملة الوظيفية بمجرد

العملة الوظيفية  في تغيير إلىعلى أسعار مبيعات السلع والخدمات  -بشكل رئيس  -العملة التي تؤثر في قد يؤدي تغيير  ،سبيل المثال
  للمنشأة.

العملة الوظيفية الجديدة  إلىتترجم المنشأة جميع البنود  ،مستقبلي. وبعبارة أخرى بأثرالعملة الوظيفية في تغيير التتم المحاسبة عن أثر    37
نھا تكلفتھا التاريخية. وال يعاد المبالغ الناتجة المترجمة للبنود غير النقدية على أ تعالجباستخدام سعر الصرف في تاريخ التغيير. و

(ج) 39و 32الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرتين  ضمن -سابقاً –ن ترجمة عملية أجنبية تم إثباتھا عتصنيف فروق الصرف التي تنشأ 
  يتم استبعاد العملية. أن إلىالربح أو الخسارة  إلىمن حقوق الملكية 

  

  العملة الوظيفية بخالفاستخدام عملة عرض 

  
  عملة العرض إلىالترجمة 

  
أة قوائمھا المالية بأي عملة (أو عمالت).     38 أةويمكن أن تعرض المنش فإنھا  ،إذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية للمنش

بيل المثال إلىتترجم نتائجھا ومركزھا المالي  م  ،عملة العرض. فعلى س آت فردية لھا عمالت العندما تض وظيفية مجموعة منش
  عرض قوائم مالية موحدة. بحيث يمكن مشتركة نتائج كل منشأة ومركزھا المالي بعملة عن يتم التعبير هنإف ،مختلفة

أةليجب ترجمة النتائج والمركز المالي     39 ادعملتھا الوظيفية ليست  التي تكون لمنش عملة عرض  إلى ذي تضخم جامح عملة اقتص
  :التاليةجراءات مختلفة باستخدام اإل

في تاريخ  اإلقفالرقام المقارنة) بسعر أيجب ترجمة األصول وااللتزامات لكل قائمة مركز مالي يتم عرضھا (أي بما في ذلك    (أ) 
  قائمة المركز المالي تلك. 

امل اآل   (ب)  ارة والدخل الش روفات لكل قائمة تعرض الربح أو الخس رقام أخر (أي بما في ذلك يجب ترجمة الدخل والمص
  المقارنة) بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت.

 الدخل الشامل اآلخر. ضمن الناتجةيجب إثبات جميع فروق الصرف    (ج) 

متوسط السعر للفترة،  على سبيل المثال، ،السعر الذي يقارب أسعار الصرف في تواريخ المعامالت -غالباً –يستخدم  ،ألسباب عملية   40
استخدام  يكون من غير المناسب –بشكل كبير - تتقلب الصرف كانت أسعارذا إ بالرغم من ذلك،لترجمة بنود الدخل والمصروف. و

  متوسط السعر للفترة.
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  (ج) من:39ليھا في الفقرة إتنتج فروق الصرف المشار     41

  .اإلقفالواألصول وااللتزامات بسعر  ،في تواريخ المعامالتترجمة الدخل والمصروفات بأسعار الصرف      (أ) 

  السابق. اإلقفالترجمة صافي األصول االفتتاحي بسعر إقفال يختلف عن سعر    (ب) 

ألن التغيرات في أسعار الصرف لھا أثر مباشر ضئيل أو ليس لھا أثر نظراً الربح أو الخسارة  ضمنال يتم إثبات فروق الصرف ھذه 
حقوق ل منفصل مكونفروق الصرف في ل المجمعمبلغ المباشر على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية من العمليات. يتم عرض 

بعملية أجنبية يتم توحيدھا ولكنھا ليست مملوكة  تتعلقن يتم استبعاد العملية األجنبية. وعندما تكون فروق الصرف أ إلىالملكية 
الحصص  إلى يتم تخصيصھا ،الحصص غير المسيطرة إلىن الترجمة والتي تنسب عالناشئة  الُمجمعة،فروق الصرف فإن  ،بالكامل

  جزء منھا في قائمة المركز المالي الموحدة. على أنھا وإثباتھا  ،غير المسيطرة

أةلالمركز المالي يجب ترجمة النتائج و    42 ادعملتھا الوظيفية ھي  التي تكون لمنش خم جامح عملة اقتص عملة عرض  إلى ذي تض
  :التاليةجراءات مختلفة باستخدام اإل

رقام أبما في ذلك  ،والدخل والمصروفات ،وبنود حقوق الملكية ،وااللتزامات ،ة جميع المبالغ (أي األصولــيجب ترجم    (أ) 
  نهأحدث قائمة مركز مالي باستثناء أفي تاريخ  اإلقفالالمقارنة) بسعر 

تلك التي تم عرضھا ھي المقارنة  مبالغيجب أن تكون  ،ذا تضخم جامحليس  عملة اقتصاد إلىعندما تتم ترجمة المبالغ    (ب) 
لتغيرات الالحقة ليتم تعديلھا على أنھا مبالغ السنة الحالية في القوائم المالية للسنة المالية السابقة ذات الصلة (أي التي لم 

 في مستوى السعر أو التغيرات الالحقة في أسعار الصرف). 

قوائمھا المالية وفقا إعادة عرض يجب على المنشأة  هفإن ،ذي تضخم جامح عملة اقتصادلمنشأة ھي لعندما تكون العملة الوظيفية   43
عملة لى إالمقارنة التي تتم ترجمتھا  مبالغباستثناء  ،42في الفقرة  الواردةقبل تطبيق طريقة الترجمة  29لمعيار المحاسبة الدولي 

 تعيد عرضالمنشأة لم تعد و ذا تضخم جامحيتوقف االقتصاد عن كونه (ب)). وعندما 42(أنظر الفقرة  جامح تضخم اذليس  اقتصاد
مستوى السعر في التاريخ  إلى الُمعاد عرضھاالمبالغ يجب عليھا استخدام  هفإن ،29قوائمھا المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  . عملة العرض إلىللترجمة  قوائمھا المالية على أنھا التكاليف التاريخية إعادة عرضالذي توقفت فيه المنشأة عن 

  ترجمة عملية أجنبية
  

عملة عرض  إلىترجمة النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية  ما تتمعند ،43–38الفقرات  إلىضافة باإل ،47–45طبق الفقرات نت   44
                  أو طريقة حقوق الملكية. من خالل التوحيد العملية األجنبية في القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير  تضمين يمكنبحيث 

تبعاد  ،جراءات التوحيد العاديةإتبع تُ     45 دة األمثل اس أة تابعةمع  المجموعة داخل المتبادلة المعامالتو البينيةرص (أنظر المعيار  منش
مين في )"القوائم المالية الموحدة" 10الدولي للتقرير المالي  ة مععملية أجنبية ومركزھا المالي النتائج  تض أة ب تلك الخاص المنش

لفإن  بالرغم من ذلك،معدة التقرير. و ير  ،)البيني النقدي (أو االلتزامالبيني  النقدي األص واء كان قص ال  ،جلاألجل أو طويل األس
تبعاده مقابل االلتزام ل البيني يمكن اس وذلك نتائج تقلبات العملة في القوائم المالية الموحدة.  إظھاردون ب) المقابل له البيني (أو األص

ً ارتباط البند النقدي يمثل نظراً ألن ارة من خالل تقلبات عرِّ أخرى ويُ  إلىعملة  بتحويل ا ب أو خس أة معدة التقرير لمكس ض المنش
رف ھذا يتم إثباتهإف ،عليه العملة. وبناءً  أة معدة التقرير  في ن مثل فرق الص منالقوائم المالية الموحدة للمنش ارة ض  ،الربح أو الخس

أ عن الحاالت ذا نإ ،أو حةش منفيتم إثباته  ،32في الفقرة  الموض امل اآلخر و ض ل  مكونفي يتم تجميعه الدخل الش حقوق لمنفص
  أن يتم استبعاد العملية األجنبية.  إلىالملكية 

غالباً –العملية األجنبية تعد  نإف ،للمنشأة معدة التقرير التاريخ الذي ذلكتاريخ مختلف عن  فيعندما تكون القوائم المالية لعملية أجنبية    46
 10يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  ،نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير. وعند عدم القيام بذلك فيضافية إوائم ق -

حداث أخرى أمالت أو آثار أي معامقابل تعديالت  إجراءن يتم أو أشھرمن ثالثة  أكبريكون الفرق  أال ةطيباستخدام تاريخ مختلف شر
أصول والتزامات العملية األجنبية بسعر الصرف في نھاية فترة  ةتتم ترجم ،مھمة تقع بين التواريخ المختلفة. وفي مثل ھذه الحالة

ة التقرير التعديالت مقابل التغيرات المھمة في أسعار الصرف حتى نھاية فترة التقرير للمنشأة معد إجراء تميالتقرير للعملية األجنبية. و
تطبيق طريقة حقوق الملكية على المنشآت الزميلة والمشروعات  عند المنھج. ويستخدم نفس 10وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ). 2011(المعدل في  28المشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات  علىي تعديالت قيمة عادلة أن االستحواذ على عملية أجنبية وناشئة عأي شھرة معالجة يجب     47
يجب التعبير عنھا بالعملة  ،أصول والتزامات للعملية األجنبية. وعليه ان االستحواذ على تلك العملية األجنبية على أنھعتنشأ التي 

  .42و 39وفقا للفقرتين  اإلقفالالوظيفية للعملية األجنبية ويجب ترجمتھا بسعر 
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  االستبعاد أو االستبعاد الجزئي لعملية أجنبية
  

الدخل الشامل اآلخر  ضمن المثبتلفروق الصرف المتعلق بتلك العملية األجنبية  الُمجمعالمبلغ فإن  ،عند استبعاد عملية أجنبية   48
الربح أو الخسارة (على أنه تعديل إعادة  إلىمن حقوق الملكية  هتصنيف إعادةقوق الملكية يجب لح مكون منفصلفي  والمجمع
عرض القوائم المالية (المعدل  1عندما يتم إثبات المكسب أو الخسارة من االستبعاد (أنظر معيار المحاسبة الدولي وذلك تصنيف) 

 )). 2007في 

  :اتعلى أنھما استبعاد التاليينالجزئيين  االستبعادينتتم المحاسبة عن  ،حصة المنشأة في عملية أجنبية مجملباإلضافة إلى استبعاد    أ48

بغض النظر عما إذا كانت المنشأة  ،عملية أجنبية تتضمنفقدان السيطرة على منشأة تابعة  على االستبعاد الجزئي ينطويعندما     (أ) 
  حصة غير مسيطرة في منشأتھا التابعة السابقة بعد االستبعاد الجزئي.  تبقي على

جزئي لحصة في منشأة زميلة الستبعاد االبعد االستبعاد الجزئي لحصة في ترتيب مشترك أو  المبقاة،ما تكون الحصة عند  (ب) 
  ھي أصل مالي يتضمن عملية أجنبية. ،عملية أجنبية تتضمن

الذي وتلك العملية األجنبية ب ةالمتعلق الُمجمعةلغاء إثبات مبلغ فروق الصرف إيجب  ،عملية أجنبية تتضمنب عند استبعاد منشأة تابعة 48
  لى الربح أو الخسارة.إولكن ال يجوز إعادة تصنيفه  ،الحصص غير المسيطرة إلى اتمت نسبتھ

 الُمجمع مبلغال من التناسبي النصيبيجب على المنشأة إعادة نسبة  ،عملية أجنبية تتضمنعند االستبعاد الجزئي لمنشأة تابعة  ج48
الحصص غير المسيطرة في تلك العملية األجنبية. وفي أي استبعاد جزئي  إلىخر الدخل الشامل اآل ضمن المثبتروق الصرف لف

الذي تم إثباته وفروق الصرف ل الُمجمع مبلغالالتناسبي من  النصيب-فقط -آخر لعملية أجنبية يجب على المنشأة ان تعيد تصنيف 
   الخسارة.  الربح أو  إلى ،خرالدخل الشامل اآل ضمن

ً جزئي اً استبعاد يُعد منشأة في عملية أجنبيةالأي تخفيض في ملكية إن   د48 باستثناء تلك التخفيضات  ،جنبيةاألعملية المنشأة في اللحصة  ا
  . اتالتي تتم المحاسبة عنھا على أنھا استبعادوأ 48في الفقرة  الواردة

 األسھم س مالأر تسديدأو  ،أو التصفية ،عملية أجنبية من خالل البيع حصتھا في -بشكل جزئي –أو تستبعد  لمنشأة أن تستبعدليمكن    49
ذاتھا أو  ھاكان ذلك بسبب خسائر سواءً  ،أو جزء منھا. وال يشكل تخفيض المبلغ الدفتري للعملية األجنبية ،المنشأة كلأو التنازل عن 

نه ال يتم إعادة تصنيف أي جزء من مكسب أو خسارة إف ،عليه استبعادا جزئيا. وبناءً  ،ةالمستثمرالمنشأة بسبب ھبوط تم إثباته من قبل 
  الربح أو الخسارة عند التخفيض.  إلىالدخل الشامل اآلخر  ضمن المثبتصرف العمالت األجنبية 

  

  اآلثار الضريبية لجميع فروق الصرف

  
شأ بمعامالت القد يكون للمكاسب والخسائر من     50 شأة ومركزھا المالي (بما ععملة أجنبية وفروق الصرف التي تن ن ترجمة نتائج المن

ريبية.  إلىفي ذلك عملية أجنبية)  بة الدولي وعملة مختلفة آثار ض رائب الدخل" 12ينطبق معيار المحاس على ھذه اآلثار  "ض
  الضريبية.

  اإلفصاح

  
  على العملة الوظيفية للمنشأة األم. ،مجموعةالفي حالة  ،"العملة الوظيفية" إلىشارات تنطبق اإل ،57–55و 53في الفقرات    51

  عن: اإلفصاحيجب على المنشأة     52

دوات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة أن عباستثناء تلك الناشئة  ،الربح أو الخسارة ضمن التي تم إثباتھامبلغ فروق الصرف    (أ) 
  .9من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

حقوق الملكية، ومطابقة لمبلغ ل منفصل مكونفي  المجمعةالدخل الشامل اآلخر  ضمنصافي فروق الصرف التي تم إثباتھا   (ب) 
 بداية وفي نھاية الفترة. في ھذه فروق الصرف

عن العملة الوظيفية وسبب  اإلفصاحجانب  إلى ،يجب بيان تلك الحقيقةإنه ف ،عندما تكون عملة العرض مختلفة عن العملة الوظيفية   53
  استخدام عملة عرض مختلفة.
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عن تلك الحقيقة   اإلفصاحيجب إنه ف ،ما للمنشأة معدة التقرير أو لعملية أجنبية مھمةإلعملة الوظيفية في اعندما يكون ھناك تغيير   54
  العملة الوظيفية.في تغيير الوعن سبب 

أة قوائمھا المالية    55 ف القوائم المالية بأنھا ملتزمة إنه ف ،بعملة مختلفة عن عملتھا الوظيفيةعندما تعرض المنش يجب عليھا وص
متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بما في ذلك طريقة الترجمة  بجميع تلتزمإذا كانت  -فقط -بالمعايير الدولية للتقرير المالي 

  .  42و 39في الفقرتين  الواردة

دون الوفاء بمتطلبات بعملتھا الوظيفية ھي حيان قوائمھا المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة ليست األتعرض المنشأة في بعض    56
التي ال  ،عملة أخرى. أو قد تحول المنشأة إلىقد تحول المنشأة بنودا مختارة فقط من قوائمھا المالية  ،. فعلى سبيل المثال55الفقرة 

قفال. إترجمة جميع البنود بأحدث سعر من خالل عملة أخرى  إلىالقوائم المالية  ،ذي تضخم جامح عملة اقتصادظيفية تمثل عملتھا الو
  .مطلوبة 57في الفقرة  الواردة اإلفصاحات تكونمع المعايير الدولية للتقرير المالي و تالتحويال ھذهتفق مثل تال 

أة قوائمھا المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة     57  تھاعملعن عن عملتھا الوظيفية أو  إما مختلفةتكون عندما تعرض المنش
  يجب عليھا:إنه ف ،غير مستوفاة 55لعرض وتكون متطلبات الفقرة ل

وذلك لتمييزھا عن المعلومات التي تلتزم بالمعايير الدولية  تكميليةمعلومات  على أنھا –بشكل واضح –المعلومات  تعيين  (أ) 
  للتقرير المالي.

  .التكميليةالمعلومات  إظھارتم بھا يعن العملة التي  اإلفصاح  (ب) 

   .التكميليةعن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات  اإلفصاح  (ج) 

  

  السريانتاريخ 

  
. وإذا طبقت األبكرالتطبيق على أو بعده. ويشجع  2005يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار    58

  عن تلك الحقيقة. اإلفصاحيجب عليھا إنه ف ،2005يناير  1فترة تبدأ قبل لالمنشأة ھذا المعيار 

أ 15الفقرة  ،2005في ديسمبر  الُمصدر ،)21معيار المحاسبة الدولي  تعديل على( "صافي االستثمار في عملية أجنبية"ضاف أ  أ58
التطبيق  على أو بعده. ويشجع 2006يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ل. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 33وعدل الفقرة 

  .   األبكر

ذات التي تحدث بعد بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيھا الى جميع االستحوبأثر مستقبلي ع 47يجب على المنشأة تطبيق الفقرة    59
يتم الستحواذ على عملية أجنبية ل. واألبكرذات اعلى االستحو 47تطبيق ھذا المعيار ألول مرة. يسمح بالتطبيق بأثر رجعي للفقرة 

السنوات  إعادة عرضلمنشأة ل ال يجوز ،ھذا المعيار ألول مرة تم فيه تطبيقيولكنھا حدثت قبل التاريخ الذي معالجتھا بأثر مستقبلي 
ن االستحواذ على أنھا أصول عالشھرة وتعديالت القيمة العادلة التي تنشأ  معالجة ،عندما يكون ذلك مناسبا ،يمكنھاعليه  وبناءً  ،السابقة

ما أن تكون قد إتلك  العادلةن الشھرة وتعديالت القيمة إف ،أصول والتزامات للعملية األجنبية. لذلك وليس على أنھاوالتزامات للمنشأة 
سعر باستخدام يتم التقرير عنھا والتي  ،عملة أجنبيةبغير نقدية  اً بنودتُعد نھا أبالعملة الوظيفية للمنشأة أو  -بالفعل -تم التعبير عنھا 

  الصرف في تاريخ االستحواذ.  

السياسات " 8يجب المحاسبة عن جميع التغيرات األخرى الناتجة عن تطبيق ھذا المعيار وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي   60
  ."خطاءاأليرات في التقديرات المحاسبية ويالمحاسبية والتغ

ضافة باإلللتقرير المالي.  ةلمعايير الدوليا جميع أجزاء ) المصطلحات المستخدمة في2007في  الُمنقح( 1عدل معيار المحاسبة الدولي   أ60
لفترات السنوية ل. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 52و ،48و ،45و ،41و ،39و ،37و ،33–30و ،27عدل الفقرات  ،لذلك

فيجب تطبيق  ،بكرأفترة ل) 2007في  الُمنقح(1أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي  2009يناير  1التي تبدأ في 
  .األبكرتلك الفترة لالتعديالت 

. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 49د وعدل الفقرة 48–أ48) الفقرات 2008(المعدل في  27ضاف معيار المحاسبة الدولي أ ب60
) 2008(المعدل في  27حاسبة الدولي ذا طبقت المنشأة معيار المإأو بعده.  2009يوليو  1لفترات السنوية التي تبدأ في بأثر مستقبلي ل

  .األبكرتلك الفترة لفيجب تطبيق التعديالت  ،بكرأفترة ل

  ]ُحذفت[  ج60

ب. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 60الفقرة  2010في مايو  الُمصدر "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي"عدل   د60
  . األبكريسمح بالتطبيق وأو بعده.  2010يوليو  1لفترات السنوية التي تبدأ في ل
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  ]ُحذفت[ ـ ھ60

الفقرات  ،2011في مايو  الُمصدر ،"الترتيبات المشتركة" 11والمعيار الدولي للتقرير المالي 10ل المعيار الدولي للتقرير المالي و عدّ 60
أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير 48و ،46–44و، 33و، 19و ،18و ،11و ،8و ،(ب)3

  .  11والمعيار الدولي للتقرير المالية  10المالي 

. يجب 23وعدل الفقرة  8في الفقرة الوارد تعريف القيمة العادلة  ،2011في مايو  المصدر ،13ل المعيار الدولي للتقرير المالي ز عدّ 60
  .13منشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي على ال

. يجب 39الفقرة  ،2011في يونيو  الُمصدر ،)1معيار المحاسبة الدولي  على(تعديالت  "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر"ل ح عدّ 60
  .2011المعدل في يونيو  1على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 

  ]ُحذفت[  ط60

 ،ـھ60و ،ج60وحذف الفقرات  52، و27و ،5و ،4و ،3الفقرات  ،2014في يوليو  الُمصدر ،9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ ي 60
  .9ط. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 60و

. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت 16الفقرة  2016"عقود اإليجار" المصدر في يناير  16ك عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 60
  .16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

األخرى اإلصداراتسحب   

  
  

  ).1993في  الُمنقح( "آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" 21معيار المحاسبة الدولي محل ھذا المعيار  يحل    61

  :التاليةھذا المعيار محل التفسيرات  يحل    62

 في حادة تخفيضاتن عرسملة الخسائر الناتجة  –صرف العمالت األجنبية" SIC"–11" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير(أ)   
  ."العملة قيمة

ير(ب)    يرات لجنة تفس ابقة الدولية التفس بة  بموجبقياس وعرض القوائم المالية  –عملة التقرير " SIC"–19" الس معيار المحاس
  ."29ومعيار المحاسبة الدولي  21الدولي 

     ."عملة العرض إلىالترجمة من عملة القياس –عملة التقرير" SIC"–30" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير(ج)   
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  23 الدولي المحاسبة معيار
 االقتراض تكاليف
  
  األساس المبدأ

 

. األصل ذلك تكلفة من جزءً  مؤھل أصل إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعود التي االقتراض تكاليف تشكل 1
  .مصروف أنھا على األخرى االقتراض تكاليف وتُثبت

  
 النطـاق

 .االقتراض تكاليف عن المحاسبة عند المعيار ھذا تطبق أن المنشأة على يجب      2

 أنه على الُمصنف غير الممتازة األسھم مال رأس ذلك في بما الملكية، لحقوق الٌمحتسبة أو الفعلية التكلفة المعيار يتناول ال 3
 .التزام

: إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعود التي االقتراض تكاليف على المعيار تطبق بأن ُمطالبة غير المنشأة إن 4

 أو حيوي؛ أصل المثال سبيل على العادلة، بالقيمة ُمقاس مؤھل أصل  )أ(

  .متكرربشكل  –بكميات كبيرة  يُنتج، ذلك خالفأو  يُصنع،الذي  المخزون     ) ب(
  

  التعريفات
 

 :المحددة بالمعاني التالية المصطلحات المعيار ھذا يستخدم       5

  .األموال باقتراض يتعلق فيما منشأة تتحملھا التي األخرى والتكاليف الفائدة ھي االقتراض تكاليف

   .لبيعه أو له المقصود لالستخدام جاھزاً  ليصبح الزمنمن  طويلة فترة – بالضرورة – يستغرقالذي  األصل ھو مؤھل أصل

 :االقتراض تكاليف تتضمن أن يمكن         6

المعيار الدولي للتقرير في  ُموضحة ھيكما  الفعليالمحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة  الفائدةمصروف   )أ(
  .9المالي 

  ذفت].[حُ   )ب(

  ذفت].[حُ   )ج(

ً  الُمثبتة اإليجار بإلتزامات يتعلق فيما الفائدة   )د(   "عقود اإليجار". 16للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

 تعديالً لتكاليف الفائدة.   تُعد الذي بالقدرعملة أجنبية ب قروض عنالعملة الناشئة  صرففروق (ھـ)      

7          ً  :مؤھلة أصوالً  يلي مما أي يكون أن يمكن للظروف، تبعا

 .المخزون  )أ(

 .المصانع  )ب(

 .الطاقة توليد مرافق    )ج(

 .الملموسة غير األصول  )د(

 .االستثمارية العقارات(ھـ)         

 النباتات المثمرة        )و(
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 األصول. ؤھلةم أصوال تُعد ال الزمن، من قصيرة فترة خالل يُنتج، ذلك، خالف أو يُصنع، الذي والمخزون المالية، األصول
  .مؤھلة أصوال تُعد ال لبيعھا أو لھا المقصود لالستخدام اقتنائھا عند جاھزة تكون التي

  
 اإلثبات

 

 مؤھل أصل إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعود التي االقتراض تكاليف تُرسمل أن المنشأة على يجب 8
 في مصروف أنھا على األخرى االقتراض تكاليف تُثبت أن المنشأة على ويجب. األصل ذلك تكلفة من جزءٌ  أنھا على
  .فيھا تحملتھا التي الفترة

. األصل ذلك تكلفة في مؤھل أصل إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعود التي االقتراض تكاليف تُضمن 9
 اقتصادية منافع عنھا تنتج أن المحتمل من يكون عندما األصل تكلفة من جزءٌ  أنھا على ھذه االقتراض تكاليف مثل وتُرسمل
 29 الدولي المحاسبة معيار المنشأة تطبق عندما. عليھا االعتماد يمكن بطريقة – التكاليف قياس ويمكن للمنشأة، مستقبلية

 التضخم عن يعوض الذي االقتراض تكاليف من الجزء تُثبت فإنھا ،"الجامح التضخم ذات االقتصاديات في المالي التقرير"
 . المعيار ذلك من 21 للفقرةوفقاً  نفسھا الفترةخالل  مصروف أنه على

 للرسملة المؤھلة االقتراض تكاليف

 كان التي االقتراض تكاليف ھي مؤھل أصل إنتاج أو تشييد أو اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعود التي االقتراض تكاليف 10
الحصول على أصل  لغرض خصيصامنشأة أمواال الوعندما تقترض  .المؤھل األصل على اإلنفاق يتم لم إذا تجنبھا سيتم
 بذلك األصل المؤھل.   –بشكل مباشر  –تحديد تكاليف االقتراض التي تتعلق  –بسھولة  –، فإنه يمكن بعينه ،مؤھل

 كان – ذلك خالف – التي القروض وتحديد مؤھل، وأصل بعينھا قروض بين مباشرة عالقة تحديد الصعب من يكون قد 11
 كمابشكل مركزي.  –منشأة لتمويل لاليتم تنسيق نشاط  المثال، سبيل على ،ھذه الصعوبة عندما مثلتحدث و. تجنبھا سيتم
ً  مجموعةٌ التستخدم  عندما –أيضا  –صعوبات  تنشأ  وتُقرض، متنوعةبمعدالت فائدة  أمواالً  لتقترض الدينمن أدوات  نطاقا
 ٌمقومةاستخدام قروض  منعقيدات أخرى ت تنشأ كماخرى في المجموعة. األ للمنشآت – متنوعةعلى أسس  –األموال  تلك

 تبادلتقلبات في أسعار ال ومن ،جامحعندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم و ،رتبطة بھابعمالت أجنبية أو م
 يُتطلبأصل مؤھل و اقتناء إلى – مباشر بشكل – تعودتكاليف االقتراض التي  مبلغتحديد  يصعب ،. ونتيجة لذلكالعمالت
 الشخصي. االجتھاد ممارسة

 مبلغتحدد  أنيجب على المنشأة  فإنه ،الحصول على أصل مؤھل لغرض خصيصاأمواال  المنشأةبه  تقترضالذي  بالقدر 12
الفترة  خالل االقتراض لذلكتم تحملھا  التيتكاليف االقتراض الفعلية  أنھاتكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة على 

 ً  .القروضلتلك  المؤقتاالستثمار  على استثمار دخلمنھا أي  مطروحا
 

 الصلة ذات االقتراض تكاليف وتحملھا الُمقترضة األموال على المنشأة حصول لىإ مؤھل ألصل التمويل ترتيبات تؤدي قد 13
 غالباً  – األموال تُستثمر الظروف، ھذه مثل وفي. المؤھل األصل على النفقات في األموال جميع أو بعض تُستخدم أن قبل

 يُطرح الفترة، خالل للرسملة المؤھلة االقتراض تكاليف مبلغ تحديد عند. المؤھل األصل على إنفاقھا لحين مؤقت بشكل –
 . األموال تلك على ُمكتسب استثمار دخل أي تحملھا تم التي االقتراض تكاليف من

فإنه يجب على  ،حصول على أصل مؤھلغرض الل وتستخدمھا –بشكل عام  – أمواال المنشأةالذي تقترض به  بالقدر 14
تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك األصل.  خالل منتكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة  مبلغالمنشأة أن تحدد 

التي تكون  المنشأة قروضعلى  ينطبق الذيويجب أن يكون معدل الرسملة ھو المتوسط المرجح لتكاليف االقتراض 
تكاليف  مبلغزيد يأن  يجوز الو لغرض الحصول على أصل مؤھل. خصيصا تمت التي القروض بخالفقائمة خالل الفترة، 

 تكاليف االقتراض التي تحملتھا خالل تلك الفترة. مبلغالمنشأة خالل الفترة عن  ھاترسملاالقتراض التي ُ
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 جحمر متوسط حساب عند التابعة ومنشآتھا األم المنشأة قروض جميع تُدرج أن المناسب من يكون الظروف، بعض في 15
ً مرجح اً متوسط تستخدم أن تابعة منشأة لكل المناسب من يكون أخرى، ظروف وفي االقتراض؛ لتكاليف  االقتراض لتكاليف ا
 .بھا الخاصة القروض على ينطبق

  لالسترداد القابل المبلغ عن المؤھل لألصـل الدفتـري المبلغ زيادة
  

منه أو صافي قيمته القابلة  لالسترداد القابلمبلغ العندما يزيد المبلغ الدفتري أو التكلفة النھائية المتوقعة لألصل المؤھل عن  16
مبلغ التخفيض  عكس يُعاد معينة، ظروفللتحقق، يُخفض المبلغ الدفتـري أو يُشطب وفقاً لمتطلبات المعايير األخرى. وفي 

  المعايير األخرى. لتلكأو الشطب وفقاً 

 الرسملة بداية

 وتاريخ. البدء تاريخ في المؤھل األصل تكلفة من جزءٌ  أنھا على االقتراض تكاليف رسملة تبدأ أن المنِشأة على يجب 17
 :التالية الشروط جميع – مرة ألول – المنشأة تستوفي عنده الذي التاريخ ھو للرسملة البدء

  لألصل؛ نفقات تتحمل  )أ(

  االقتراض؛ تكاليف تتحمل  )ب(
  
 . لبيعه أو له المقصود لالستخدام األصل إلعداد ضرورية تعد التي األنشطة تباشر  )ج(

 تحملأصول أخرى أو  تأو تحويال ية،نقد مدفوعات عن أسفرت التي النفقاتتلك  –فقط  –النفقات على أصل مؤھل تشمل 18
باألصل (أنظر  يتعلق فيما المستلمة والمنحمرتبطة بالتقدم في التنفيذ  مستلمة دفعاتخفض النفقات بأي . وتُ فائدةالتزامات ب

 الدفتري المبلغمتوسط  إن").  عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية المحاسبة" 20معيار المحاسبة الدولي 
ً  الُمرسملةبما في ذلك تكاليف االقتراض  ،لألصل خالل الفترة ً تقريب –عادةً  –يُعد  ،سابقا طبق عليھا نللنفقات التي ي معقوالً  ا

 معدل الرسملة في تلك الفترة.
 

 تشمل فھي. لألصل المادي التشييد مجرد من أكثر لبيعه أو له المقصود لالستخدام األصل إلعداد الضرورية األنشطة تشمل 19
 التشييد بداية قبل التصاريح على بالحصول المرتبطة األنشطة مثل المادي، التشييد بداية يسبق الذي واإلداري الفني العمل
 حالة من يغير تطوير أو إنتاج يوجد ال عندما بأصل االحتفاظ األنشطة ھذه مثل من يستبعد ذلك، من وبالرغم. المادي
 فيھا ذتُنف التي القترة خالل التطوير، قيد األرضتكون  حين الُمتحملة االقتراض تكاليف تُرسمل المثال، سبيل فعلى. األصل
 المقتناة األرض تكون حين الُمتحملة االقتراض تكاليف للرسملة تؤھل ال ذلك، من وبالرغم. بالتطوير المتعلقة األنشطة
 .   بھا مرتبط تطويري نشاط أي دون بھا يُحتفظ البناء ألغراض

 الرسملة تعليق

. مؤھل ألصل النشط التطوير فيھا تُوقِف التي الطويلة الفترات خالل االقتراض تكاليف رسملة تعلق أن المنشأة على يجب 20

 أو له المقصود لالستخدام أصل إلعداد الضرورية األنشطة فيھا تُعلق طويلة فترة خالل اقتراض تكاليف منشأةال تتحمل قد 21
ً  – ُمكملة بأصول االحتفاظ تكاليفھي  التكاليف ھذه مثل. لبيعه  تعلق ال ذلك، من وبالرغم. للرسملة تتأھل وال – جزئيا

ً  عمالً  تنفذ عندما فترة خالل االقتراض تكاليف رسملة – عادةً  – المنشأة ً  فنيا  – أيضا – المنشأة تعلق وال. كبيراً  وإداريا
 أو له المقصود لالستخدام األصل تجھيز عملية من ضرورياً  جزءً  المؤقت التأخير يكون عندما االقتراض تكاليف رسملة
 إذا جسر، تشييدالمرتفعة للمياه  المناسيب فيھا تُؤخر التي الطويلة الفترة خالل الرسملة تستمر المثال، سبيل فعلى. لبيعه
 .المعني الجغرافيقليم اإل في التشييد فترة خالل شائعة للمياه المرتفعة المناسيب ھذه مثل كانت

  الرسملة وقف

ً  – تُكمل عندما االقتراض تكاليف رسملة تُوقِف أن المنشأة على يجب 22  األصل إلعداد الضرورية األنشطة جميع – تقريبا
.لبيعه أو له المقصود لالستخدام المؤھل
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العمل  أنولو  حتى، لألصل المادي التشييدل اكتما عند لبيعه أو له المقصود لالستخدام جاھزاً –عادةً –األصل  يكون 23
صفات المشتري موا حسبعقار  زخرفةمثل  طفيفة،تعديالت  ھو تبقي ما كل كان. وإذا مستمراً  يزال ال قداإلداري الروتيني 

ً  –األنشطة  جميعأن  يبينأو المستخدم، فإن ذلك   .كملتقد اُ – تقريبا

 لألجزاء التشييد يستمر بينمايُستخدم  ألن قابل جزء كل يكونو – أجزاء على – مؤھل أصل تشييد منشأةال تُكمل عندما 24
ً  – تُكمل عندما االقتراض تكاليف رسملة تُوقِف أن المنشأة على فيجب األخرى،  إلعداد الضرورية األنشطة جميع – تقريبا

 .لبيعه أو له المقصود لالستخدام الجزء ذلك

ألن  قابلألصل مؤھل كل جزء منه  مثاالً  منفرد،بشكل  –أن يُستخدم كل منھا  يمكنمباني،  عدة يشمل أعمالمجمع  يُعد 25
يكون  قبل مكتمالً الذي يلزم أن يكون  المؤھل األصل ومثالجزاء األخرى. لألتشييد اليكون صالحاً ألن يستُخدم بينما يستمر 

في أجزاء مختلفة من المصنع داخل  بالتتابعنفذ تُ  متعددةعمليات  على ينطوي مصنع ھو استخدامهمن الممكن  جزء أي
  الصلب. مطحنةالموقع نفسه، مثل 

 

 اإلفصاح

 :عن تفصح أن المنشأة على يجب        26
 
  الفترة؛ خالل الُمرسملة االقتراض تكاليف مبلغ  )أ(

  
 .للرسملة المؤھلة االقتراض تكاليف مبلغ لتحديد الُمستخدم الرسملة معدل  )ب(

  

 االنتقالية األحكام
  

 تكاليف على المعيار تطبق أن المنشأة على فيجب المحاسبية، السياسة في تغييراً  المعيار ھذا تطبيق يشكل عندما 27
  . بعده أو السريان، تاريخ في لھا الرسملة بدء تاريخ يكون التي المؤھلة باألصول المتعلقة االقتراض

 المتعلقة االقتراض تكاليف على المعيار تطبق أنو السريان تاريخ قبل تاريخ أي تحدد أن للمنشأة يمكن ذلك، من وبالرغم 28
 . بعده أو ،التاريخ ذلك في لھا الرسملة بدء تاريخ يكون والتي المؤھلة األصول بجميع

 السريان تاريخ

 

 .األبكر بالتطبيق ويُسمح. بعده أو ،2009 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على المعيار ھذا تطبق أن المنشأة على يجب 29
 يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.ف، 2009 يناير 1 قبل تاريخ من المعيار المنشأة تطبق عندماو

يجب على المنشأة و. 2008" الُمصدر في مايو اليـــايير الدولية للتقرير المــــتحسينات على المعالبموجب " 6الفقرة  ُعدلت         أ29
 تطبق وعندما. األبكرأو بعده. ويُسمح بالتطبيق  ،2009يناير  1أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 .الحقيقة تلك عن تفصح أن عليھا فيجب أبكر، فترة على التعديل المنشأة

 تطبق عندما التعديل ذلك تطبيق المنشأة على يجب. 6الفقرة  2014الصادر في يوليو  9ر المالي المعيار الدولي للتقري عّدل     ب  29
  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار

 عند التعديالت ھذه تطبيق المنشأة على يجب. 6 الفقرة 2016 يناير في الصادر 16للتقرير المالي  الدولي المعيار عّدل        ج 29
  .16 المالي للتقرير الدولي للمعيار تطبيقھا

  
 )1993 في الُمنقح( 23 الدولي المحاسبة معيار سحب

  .1993 في الُمنقح" االقتراض تكاليف" 23 الدولي المحاسبة معيار محل المعيار ھذا يحل    30
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   24معيار المحاسبة الدولي 
  العالقة ذي الطرفعن  اتاإلفصاح

  الھدف 
 

ل أن حتماإالھتمام إلى التوجيه  ةالضروري اتالقوائم المالية للمنشأة اإلفصاح تتضمنان أن ـــضم ھودف ھذا المعيار ــھ          1
لك ذ، بما في حاليةأرصدة بو وبمعامالت وجود أطراف ذات عالقةب تقد تأثر تھاأو خسارربحھا، يكون مركزھا المالي و

  األطراف. مثل تلكمع  ،رتباطاتاال

  النطاق
 

  : فيھذا المعيار  أن يُطبقيجب              2

  العالقة.  ذي الطرف مع لمعامالتاوتحديد العالقات       (أ) 

  العالقة بھا.  منشأة واألطراف ذاتالبين  ،تحديد األرصدة الحالية، بما في ذلك االرتباطات    (ب) 

  تحديد الظروف التي يكون فيھا اإلفصاح مطلوباً عن البنود الواردة في (أ) و(ب).     (ج) 

 عن ھذه البنود. االقيام بھ يتم تيال اتتحديد اإلفصاح      (د) 

 ذي الطرفمع  ،بما في ذلك االرتباطات ،واألرصدة الحالية المعامالتيتطلب ھذا المعيار اإلفصاح عن العالقات و  3
م على تأثير مھ ين لھم سيطرة مشتركة أوم، أو لمستثمراأللمنشأة ل والمنفصلةالعالقة في القوائم المالية الموحدة 

ً  ، والتي تُعرضفيھا مستثمر منشأة أو معيار  "وحدةالقوائم المالية الم" 10لمعيار الدولي للتقرير المالي لوفقا
  .المنفردةلى القوائم المالية ع - أيضاً  –. وينطبق ھذا المعيار المنفصلة"القوائم المالية " 27المحاسبة الدولي 

 منشآت أخرى في المجموعة.مع  العالقة ذي لطرفل واألرصدة الحالية المعامالتفي القوائم المالية للمنشأة عن  يُفصح  4
 مجموعة،ال داخلقة العال ذي لطرفلية األرصدة الحالالمعامالت و ، تُستبعدعند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  .لخسارةابح أو باستثناء تلك التي بين منشأة استثمارية ومنشآتھا التابعة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الر

  العالقة ذي الطرفعن  اتاإلفصاحغرض 
 

ً المنشآت  اشركثيرا ما تب ،المثال على سبيلف .لتجارة واألعمالل عاديةعالقة سمة  ذي طرف معتعد العالقات             5 من  بعضا
أن ى درة عل، يكون للمنشأة القالحاالت ومشروعات مشتركة ومنشآت زميلة. في ھذه ،أنشطتھا من خالل منشآت تابعة

  ثير مھم.كة، أو تأفيھا من خالل وجود سيطرة، أو سيطرة مشترللمنشأة المستثمر السياسات المالية والتشغيلية  في تؤثر

ات ذشأة. فقد تدخل األطراف لمنلالمركز المالي و ةعلى الربح أو الخسار تأثيرالقة ـــــع ذي طرفمع  قةلعاللون ـــقد يك            6
ة بالتكلفعة تبيع بضا المنشأة التيفإن  على سبيل المثال،فال تدخل فيھا األطراف غير ذات العالقة.  معامالتالعالقة في 

 ً لعالقة األطراف ذات ابين  المعامالت تتم ال قد أيضاً، .لھا، قد ال تبيع بھذه الشروط لعميل آخرللمنشأة التي تعد أما
  نفسھا التي تتم بھا بين األطراف غير ذات العالقة.  بالمبالغ 

 فالطرمع  معامالت إذا لم تحدثحتى  عالقة، ذي طرفمنشأة بعالقة مع لأو الخسارة والمركز المالي ل الربحقد يتأثر   7
ً  العالقة،العالقة. إن مجرد وجود  ذي ى سبيل علفخرى. المنشأة مع األطراف األ معامالتعلى  ألن يؤثرقد يكون كافيا

رس نفس ميلة تماز منشأة تابعةعند استحواذ المنشأة األم على  يتابعة العالقات مع شريك تجارأة منش تقطعقد  ،المثال
 لتأثير المھماعن تصرف بسبب  فأحد األطرا، قد يمتنع ذلك من وبدالً ق. الشريك التجاري الساب يمارسهالذي النشاط 

  ر.بحث والتطويالبدم القيام التي تعد أماً لھا بعالمنشأة من تتلقى منشأة تابعة تعليمات قد  ،على سبيل المثال - طرف آخرلل

مع األطراف  ھاوعالقات ،ذلك االرتباطات الحالية، بما في تھاوأرصد المعرفة بمعامالت المنشأة ؤثرت قد لھذه األسباب،  8
واجه تفرص التي المخاطر وال تقويمبما في ذلك ، القوائم الماليةعلى تقويم عملياتھا من قبل مستخدمي ذات العالقة، 

  المنشأة.
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  التعريفات
 

   ة:المحدد بالمعانيتستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار             9

ذا ر إليھا في ھقوائمھا المالية (يشا تُعدبالمنشأة التي  ذات عالقةتكون  التي منشأةالشخص أو الھو  طرف ذو عالقة
   .)'للتقريرمعدة البالمنشأة 'المعيار 

   الشخص:ك إذا كان ذل ،معدة للتقريرالمنشأة الب ذا عالقة أسرة ذلك الشخص، عضو مقرب منأو  الشخص،يكون       (أ) 

  أو للتقرير؛سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة له سيطرة، أو        )1(

  أو  للتقرير؛له تأثير مھم على المنشأة المعدة        )2(

  .لتقريرنشأة المعدة لللمأو في المنشأة األم  المنشأة المعدة للتقرير،في  ينموظفي اإلدارة الرئيس أحد أعضاء      )3(

  دة للتقرير إذا انطبق أي من الشروط التالية: معالمنشأة الذات عالقة ب ما تعد منشأة     (ب) 

 ،تابعةومنشأة  أم،يعنى أن كل منشأة الذي أعضاء في المجموعة نفسھا (و المعدة للتقريرالمنشأة والمنشأة     ) 1(
  ). باآلخرينعالقة  ذات زميلة تعدومنشأة تابعة 

شترك مأو مشروع  زميلة،(أو منشأة  رى،األخأو مشروع مشترك للمنشأة  زميلةمنشأة  المنشآتإحدى      ) 2(
  لعضو في مجموعة تكون المنشأة األخرى عضواً فيھا). 

  . نفسهن مشروعات مشتركة للطرف الثالث يالمنشأتكال       ) 3(

  لثالثة. اوالمنشأة األخرى منشأة زميلة للمنشأة  ثالثةأة ــدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشــــإح    ) 4(

شأة ، أو مندة للتقريرالمعإما في المنشأة  التوظيف لصالح الموظفين إنتھاءبعد ما  منشأة بمثابة خطة منافعال      ) 5(
صحاب أ يُعد، اذاتھ الخطة تلكھي  المعدة للتقريروإذا كانت المنشأة  المعدة للتقرير.ذات عالقة بالمنشأة 

  . ريرالمعدة للتقنشأة عالقة بالم ذوي -أيضاً  - الراعييناألعمال 

  في الفقرة (أ).  ُمحددالمنشأة تخضع للسيطرة، أو للسيطرة المشتركة من قبل شخص      ) 6(

إلدارة في اموظفي كبار  ضمنأو يكون  المنشأة،) يكون له تأثير مھم على 1في الفقرة (أ) ( ُمحددشخص      ) 7(
  م). األمنشأة ال(أو في  المنشأة،

رير المعدة للتق وعة ھي جزء منھا يقدم خدمات لموظفي اإلدارة الرئيسية للمنشأةالمنشأة أو أي عضو في مجم    ) 8(
  أو للمنشأة األم للمنشأة المعدة للتقرير.

 عالقة يذطرف و بين المنشأة المعدة للتقريرخدمات أو التزامات ، أو ھي تحويل موارد مع طرف ذي عالقة معاملة
  . تقاضي سعر ما إذا تمالنظر ع بغض

ھم ي تعامالتفبذلك الشخص  ،أن يؤثروا، أو يتأثروا قد يُتوقعھم أعضاء األسرة الذين  أسرة شخص فيربون أعضاء مق
   :ونمع المنشأة، ويشمل

  أو شريكه المنزلي.  وزوجه،أوالد ذلك الشخص      (أ) 

  .أوالد زوج ذلك الشخص، أو أوالد شريكه المنزلي     )(ب

  المنزلي.  هشريكعلى  زوجه، أوأو على  ،الشخص ذلك على يعتمدون الذين األشخاص    (ج) 

ي ذلك فبما  ،)منافع الموظف" "19الدولي في معيار المحاسبة  ُعرفتمنافع الموظفين (كما  جميع يشمل التعويض
الموظف ھي فع . مناالسھم"مدفوعات على أساس "ال 2التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي  الموظفمنافع 
 اهمؤدل خدمات مقاب المنشأة،أو نيابة عن  المنشأة،أو المقدم من قبل  واجب السداد،أو  المدفوع، العوض أشكال عجمي

ً  –للمنشأة. كما تشمل  ً للمنشأة فيما يتعلق بتلك المنشأة. و ،منشأةالمدفوع نيابة عن  لعوضا -أيضا يشمل تعد أما
  التعويض:

 سنوية المدفوعةوالرواتب ومساھمات الضمان االجتماعي، واإلجازات ال ،األجور مثل ،قصيرة األجل الموظفمنافع    ) (أ
 من شھراً  شرع اثنيخالل  السداد واجبةكانت  إذاوالمكافآت ( الربح في مشاركةالواإلجازات المرضية المدفوعة، و

جانية، أو مات المع، أو الخد، والسكن، والسيارات، والسلالرعاية الصحيةنھاية الفترة)، والمنافع غير النقدية (مثل 
  المدعومة) للموظفين الحاليين.
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 وظيفالتبعد انتھاء ما ة والتأمين على الحيا األخرى،مثل المعاشات ومنافع التقاعد  التوظيف،منافع ما بعد انتھاء       ) (ب
  .التوظيفبعد انتھاء  والرعاية الصحية

نافع ملمي، واليوبيل، أو التفرغ الع إجازةالخدمة الطويلة، أو  إجازة في ذلك بماطويلة األجل األخرى،  الموظفمنافع      ) (ج
ا لم إذلمؤجل، والمكافآت والتعويض ا الربح، ومنافع اإلعاقة طويلة األجل، والمشاركة في األخرى الخدمة الطويلة

  نھاية الفترة. بعد شھراً  عشر اثنيخالل  - كاملبشكل  – تكن واجبة السداد

  منافع إنھاء الخدمة.       ) (د

  .  السھمالمدفوعات على أساس       ) ـ(ھ
  

بشكل أة سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنش لھماألشخاص الذين  أولئك ھم اإلدارة يموظفكبار 
ً تنفيذي كان سواءبما في ذلك أي مدير ( أو غير مباشر، مباشر،   ذلك) لتلك المنشأة.  خالف، أو ا

  .ليةمحلية، أو وطنية، أو دوسواء كانت  المشابھةالحكومة، والجھات الحكومية، والھيئات  تشير إلى حكومة

  .حكومةقبل  ، أو تأثير مھم منمشتركةسيطرة منشأة تخضع لسيطرة، أو ھي  منشأة ذات عالقة بالحكومة

  
 يلتقرير المالالمعيار الدولي لفي  ‘تأثير مھم’و ‘سيطرة مشتركة’و ‘منشأة استثمارية’و ‘سيطرة ’تُعرف المصطلحات

ار في المنشآت االستثم" 28" ومعيار المحاسبة الدولي الترتيبات المشتركة" 11 المعيار الدولي للتقرير المالي، و10
ر الدولية لمعايي"، على التوالي، وتستخدم في ھذا المعيار بالمعاني المحددة في تلك االمشتركة المشروعاتالزميلة و

 المالي.للتقرير 

مجرد الشكل إلى جوھر العالقة، وليس  إلىاالھتمام  يُوجهمع طرف ذي عالقة،  محتملةكل عالقة األخذ في الحسبان عند   10
  القانوني.

  أطرافاً ذات عالقة:  يلي ما يُعد ال ھذا المعيار،في سياق            11

كبار  لعضو منن أل نظراً أو  مشتركاً، في اإلدارة،موظبار ك عضواً آخر من لھما مديراً، أو أن لمجرد منشأتان       (أ)
   تأثير مھم على المنشأة األخرى. في اإلدارة إلحدى المنشأتينموظ

  على مشروع مشترك.  المشتركة السيطرة نھما يتقاسمانألمجرد  مشاركان     (ب) 

    (ج) 

  . مقدمو التمويل      ) 1(

  االتحادات العمالية.       ) 2(

  المرافق العامة.       ) 3(

على المنشأة  مھم ال تؤثر بشكلمشترك، أو ال تسيطر بشكل ، أو تسيطرحكومة التي ال الأقسام وجھات      ) 4(
أة منشالعلى حرية تصرف  رغم أنھا قد تؤثرمنشأة (الالعادية مع تعامالتھا  بحكم - فقط – المعدة للتقرير

  ). قراراتھافي عملية اتخاذ  تشاركأو 

 بحكم - قط ف –يركبأعمال حجم بمنشأة العميل، أو مورد، أو مانح امتياز، أو موزع، أو وكيل عام تتعامل معه      (د) 
  .ة عن ذلكالناتج التبعية االقتصادية

لمنشآت رك امشتالمشروع يشمل الزميلة المنشآت التابعة للمنشأة الزميلة، والمنشأة ال تشملرف ذي عالقة، ـــد تعريف طـــعن       12
ير مھم لذي له تأثامستثمر تعد المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة وال ،على سبيل المثال عليه،وبناًء  .التابعة للمشروع المشترك

  عالقة مع بعضھم البعض. ذويعلى المنشأة الزميلة 
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   اتاإلفصـــــاح
  

  جميع المنشآت 

بينھما. معامالت  اكإذا كانت ھن عماالنظر  بغض ،ومنشآتھا التابعةم األنشأة مالعن العالقات بين  أن يُفصحيجب            13
فاً. ذا كان مختلإ، المسيطر النھائيعن اسم المنشأة التي تعد أماً لھا، وعن الطرف  تُفصح أن أي منشأةعلى ويجب 

إنه فخدام العام، تاحة لالستقوائم مالية موحدة م يعدالمسيطر النھائي الطرف  أو المنشأة األممن  أي يكن لم إذاو
  .بذلكتقوم  م تاليةعن اسم أكبر منشأة أ أن يُفصحيجب 

، فإنه من ما منشأة العالقة على يذ مع الطرف العالقاتآثار  عنتكوين رأى  من الماليةمستخدمي القوائم  لتمكين           14
 ناكھإذا كانت  عما بغض النظرطرة، سي عندما توجدالعالقة  يذ مع الطرف العالقةعن  أن تُفصح المناسب
  بين األطراف ذات العالقة. معامالت

متطلبات لإضافة ابعة العالقة بين المنشأة األم ومنشآتھا الت ذي الطرف العالقات مععن  بأن يُفصح يُعد المتطلب           15
الحصص في  "االفصاح عن 12لي للتقرير المامعيار الدولي الو 27 اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي

  ."المنشآت األخرى

 لتي تعدا، األم المباشرة أةالمنش فوق ،أٍم في المجموعةمنشأة أول  ھذه ھي .إلى أكبر منشأة أٍم تالية 13تشير الفقرة             16
  قوائم مالية موحدة متاحة لالستخدام العام.

  التالية:  األصناف منذلك لكل و - بشكل إجمالي  –موظفي اإلدارةكبار ويض عن تع فصحتُ  أن المنشأةعلى يجب             17

  قصيرة األجل.  الموظفمنافع       (أ) 

  . التوظيفمنافع ما بعد انتھاء      (ب) 

  المنافع طويلة األجل األخرى.       (ج)

  منافع إنھاء الخدمة.      (د) 

  .السھمالمدفوعات على أساس      (ھـ) 

 تطلب من المنشأةإذا حصلت المنشأة على خدمات موظفي اإلدارة العليا من منشأة أخرى ("منشأة اإلدارة") ال ي         أ 17
  إلدارة.اللمنافع المدفوعة أو المستحقة لموظفي أو مدراء منشأة  17تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة 

فصح عن أن تُ  جب عليھافية خالل الفترات التي تغطيھا القوائم المالية، عالق ذي طرفٍ مع  معامالتلمنشأة لإذا كان            18
ك ، بما في ذلواألرصدة الحالية المعامالتتلك  عنالمعلومات  إضافة إلىالعالقة،  ذي الطرفطبيعة العالقة مع 

 هھذ بات اإلفصاحلمتطتُعد للعالقة على القوائم المالية.  المحتملاألثر لفھم للمستخدمين  ضروريةالاالرتباطات، 
  : اتشمل اإلفصاحتوكحد أدنى، يجب أن  .17الواردة في الفقرة لتلك  إضافات

  . المعامالت مبلغ      (أ) 

ً األرصدة الحالية، بما في ذلك االرتباطات،  مبلغ     (ب)    :متضمنا

  تسوية. عند ال سيُقدمالذي  العوضشروطھا وأوضاعھا، بما في ذلك ما إذا كانت مضمونة، وطبيعة      )1(

  ، أو مستلمة. مقدمةتفاصيل أي ضمانات       ) 2(

  األرصدة الحالية. المتعلقة بمبلغمخصصات الديون المشكوك فيھا      (ج) 

ى األطراف ذات بالديون المعدومة، أو المشكوك فيھا المستحقة عل المتعلقخالل الفترة،  الُمثبتالمصروف       (د) 
  العالقة.

شأة لمقدمة بواسطة منايجب أن تفصح المنشأة عن المبالغ المتكبدة بواسطة المنشأة لخدمات موظفي اإلدارة العليا           أ 18
  إدارة أخرى،.

 



  24الدولي  معيار المحاسبة

 

    مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية   ©  5  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  التالية:  افاألصنلكل من  - بشكل منفصل  - 18الفقرة  بموجب المطلوبة أن يتم القيام باإلفصاحاتيجب              19

  .المنشأة األم        (أ)

  .المنشآت التي لھا سيطرة مشتركة، أو تأثير مھم على المنشأة      (ب)

  .المنشآت التابعة     (ج) 

  .المنشآت الزميلة      (د) 

  .فيھا مشتركةالمنشأة  تُعدالمشروعات المشتركة التي      (ھـ) 

  .التي تعد أماً لھاالمنشأة لمنشأة، أو ااإلدارة في  يموظفكبار      (و) 

  ذات العالقة. األخرىاألطراف      (ز) 

المختلفة كما ھو  صنافاألضمن - منھم المستحقة  المبالغو لألطراف ذات العالقة، واجبة السدادعد تصنيف المبالغ يُ             20
ً  -19مطلوب في الفقرة  " ائم الماليةعرض القو" 1 لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي توسيعا

الً كثر شمولتوفير تحليل أ ُوسعت األصنافلمعلومات إما في قائمة المركز المالي، أو في اإليضاحات. ا لعرض
  العالقة. ذي الطرف مع المعامالت ولتنطبق علىالعالقة،  ذي الطرفألرصدة 

  مع طرف ذي عالقة:  كانتعنھا، إذا  يُفصحالتي  للمعامالتيلى أمثلة  فيما             21

  .بضاعة (تامة أو غير تامة الصنع) مبيعات، أو مشتريات      (أ) 

  .عقارات وأصول أخرى مبيعات، أو مشتريات    (ب) 

  .خدمات تلقيأداء، أو      (ج) 

  إيجارات.     (د) 

  .تحويالت بحث وتطوير    (ھـ) 

  .ترخيص اتفاقياتتحويالت بموجب      (و) 

  .، أو عيناً)في ذلك القروض والمساھمات في حقوق الملكية نقداً  ترتيبات تمويل (بما بموجبتحويالت      (ز) 

  .تقديم ضمانات، أو ضمانات إضافية      (ح) 

، المثبتة( 1يد التنفيذقبما في ذلك العقود  ،حدث معين في المستقبل يقع لم أوإذا وقع  رتباطات بفعل شيء ماإ     (ط) 
  .)وغير المثبتة

  الطرف ذي العالقة.ذلك المنشأة، أو من قبل المنشأة نيابة عن ) تسوية التزامات نيابة عن ي(
  

 معاملة ،شآت المجموعةمنالمخاطر بين  توزع منشأة أم، أو منشأة تابعة في خطة منافع محددة من قبل مشاركةالعد تُ             22
  ).)2011(الُمعدل في  19من معيار المحاسبة الدولي 42الفقرة  انظربين أطراف ذات عالقة (

لتي تسود في المعامالت تلك ال معادلةشروط بالعالقة قد تمت  ذي الطرفمع  المعامالتأن عن  اتاإلفصاحب يتم القيام            23
                                         .يمكن التحقق منھا تلك الشروطإذا كانت  - فقط – الحرّ  التنافس التي تتم على أساس
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 - نفصل م بشكل - يكون اإلفصاح باستثناء عندما -بشكل مجمع  - عن البنود ذات الطبيعة المتشابھة أن يُفصحيمكن             24
  العالقة على القوائم المالية للمنشأة. ذي الطرفمع  المعامالتضرورياً لفھم آثار 

 

  بالحكومة  ذات العالقةالمنشآت 

العالقة،  ذي الطرفع م بالمعامالتفيما يتعلق  18الفقرة  اإلفصاح في من متطلبات تقريرالمعدة للمنشأة التستثنى             25
  واألرصدة الحالية، بما في ذلك االرتباطات، مع: 

  حكومة لھا سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير مھم على المنشأة المعدة للتقرير.       (أ) 

كل  أثير مھم علىتسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو  لھان الحكومة نفسھا أل نظراً  عالقة طرفاً ذامنشأة أخرى تعد     (ب)
  من المنشأة المعدة للتقرير والمنشأة األخرى.

 عن التاليفصح عن أن ت عليھا ، فإنه يجب25االستثناء الوارد في الفقرة  تطبقمعدة للتقرير المنشأة ال كانتإذا              26
  : 25بھا المشار إليھا في الفقرة  المتعلقةواألرصدة الحالية  المعامالت

   و تأثير مھم).أسيطرة، أو سيطرة مشتركة،  أياسم الحكومة وطبيعة عالقتھا مع المنشأة المعدة للتقرير (       (أ) 

 ذي الطرفمع  مالتالمعامن فھم أثر  للمنشأة لتمكين مستخدمي القوائم المالية كافٍ  بتفصيلالمعلومات التالية     (ب) 
  العالقة على قوائمھا المالية: 

  . بشكل منفرد –مھمة  معاملةكل  مبلغطبيعة و    ) 1(

نفرد بشكل م، وليس بشكل جماعي –تكون مھمة  األخرى التي ى المعامالتمد عنأو كمي  نوعيمؤشر   ) 2(
  .21تلك المدرجة في الفقرة  المعامالتتشمل أنواع و  .-

قاً وفعنه  حيُفص الذي التفصيلالشخصي لتحديد مستوى  حكمھاعند استخدام  لمعدة للتقرير،يجب على المنشأة ا         27
ة والعوامل الطرف ذي العالقمع العالقة  قربأن تأخذ في الحسبان مدى  (ب)،26للمتطلبات الواردة في الفقرة 

  إذا كانت: ما ، مثل لمعاملةمستوى أھمية ا عيناألخرى المالئمة لت

  . من حيث الحجم ةمھم      (أ) 

  تلك السائدة في السوق.شروط غير ب، ُمنفذة    (ب) 

  .األعمالخارج العمليات التجارية اليومية العادية، مثل شراء وبيع منشآت     (ج) 

  اإلشرافية.عنھا للسلطات التنظيمية، أو  أُفصح     (د) 

  .لإلدارة العليا عنھاتم التقرير     (ھـ) 

  .حملة األسھم لتصديقتخضع      (و) 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم  وجبھابم التي عقودالنھا أعلى  قيد التنفيذ" المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة " العقود  37 عرف معيار المحاسبة الدولييُ  1
  .متساوٍ  بقدرأي من التزاماته، أو أن كال الطرفين قاما بتنفيذ جزئي اللتزاماتھما بتنفيذ  الطرفين من أييقم 

  



  24الدولي  معيار المحاسبة

 

    مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية   ©  7  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  سريان والتحول التاريخ 
 

سمح . ويُ أو بعده 2011يناير  1 فيھذا المعيار بأثر رجعى للفترات السنوية التي تبدأ  أن تطبقمنشأة على اليجب             28
بالحكومة.  ات العالقةذللمنشآت  27 -  25الوارد في الفقرات الجزئي أو لالستثناء ، إما للمعيار ككل، األبكربالتطبيق 

أن تفصح عن ليھا عيجب  فإنه ،2011يناير  1منشأة المعيار كله، أو االستثناء الجزئي لفترة تبدأ قبل طبقت الوإذا 
  تلك الحقيقة.

"، والمعيار رتيبات المشتركةالت" 11ي للتقرير المالي ــــعيار الدول، والم10رير المالي ــار الدولي للتقـــل المعيعدّ          أ28
يجب . 25و )ھ(ب) و(19، و15(ب)، و11، و9,3، الفقرات 2011، الُمصدر في مايو 12الدولي للتقرير المالي 

تقرير المالي لدولي للوالمعيار ا 10المعيار الدولي للتقرير المالي تلك التعديالت عندما تطبق  تطبق نأ المنشأةعلى 
  . 12والمعيار الدولي للتقرير المالي  11

 ،12 المالي لتقريرل الدولي والمعيار ،10 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت" (يةاستثمار منشآت" لعدّ       ب 28
 تلك قبتط أن المنشأة على يجب. 9و ،4 الفقرات ،2012 أكتوبر في صدرالمُ  ،)27 الدولي المحاسبة ومعيار

". استثمارية منشآت"لـ األبكر بالتطبيق ويسمح. أو بعده 2014 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت
 في المتضمنة التالتعدي جميع تطبق أن - أيضا-  عليھا يجب فإنه أبكر فترة على التعديالت تلك منشأة طبقت وإذا

  .نفسه الوقت في" يةاستثمار منشآت"

الفقرة  2013ديسمبر  " الصادرة في2012 – 2010لت "التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة عدّ        ج  28
يو يول 1بدأ في أ. يجب على المنشأة تطبيق ھذا التعديل على الفترات السنوية التي ت18أ و17وأضافت الفقرتين  9

اح ليھا اإلفصيجب ع خ. إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة سابقةأو بعده. يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاري 2014
  عن ذلك. 

  
  ) 2003( 24 سحب معيار المحاسبة الدولي

 

  ).2003في  قحالُمن" (العالقة ذي الطرفعن ات اإلفصاح" 24 يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي           29
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  26معيار المحاسبة الدولي 
 التقاعد منفعةخطط  من قبلالمحاسبة والتقرير 

  

 النطاق

  
 عد مثل ھذه القوائم المالية.التقاعد حيثما تُ  منفعةيجب أن يُطبق ھذا المعيار في القوائم المالية لخطط 1

التقاعد" أو  مشروعات "أو  "،المعاشات مشروعاتمثل " ،بأسماء أخرى متنوعة –أحيانا  – إلي خطط منفعة التقاعد شاريُ  2
عمل المشاركين الأصحاب التقاعد منشأة معدة للتقرير منفصلة عن  منفعةالتقاعد. ويعتبر ھذا المعيار خطة  منفعة مشروعات
  القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد بالقدر الذي لم يحل ھذا المعيار محلھا.تنطبق جميع المعايير األخرى على و. في الخطة

مجموعة. وال يتناول التقارير لمشاركين منفردين كيتناول ھذا المعيار المحاسبة والتقرير من قبل الخطة لجميع المشاركين  3
 تقاعد.ال منفعة ھم فيعن حقوق

صحاب عمل لديھم خطط. أل" بتحديد تكلفة منافع التقاعد في القوائم المالية الموظفمنافع " 19يُعنى معيار المحاسبة الدولي  4
  .19وبالتالي، يكمل ھذا المعيار معيار المحاسبة الدولي 

ويتطلب العديد منھا إنشاء صناديق منفصلة،  .محددة منفعةمحددة أو خطط  مساھمةخطط  خطط منفعة التقاعدتكون  يمكن أن 5
دفع منھا منافع تُ المساھمات و فيھا تتم ،وقد يكون أو ال يكون لھا أمناء منفصلة، نظامية يكون لھا شخصية والتي قد يكون أو ال

 أمناء. كان يوجد ما إذاع وبغض النظر ،مثل ھذا الصندوق إنشاء ما إذا تمينطبق ھذا المعيار بغض النظر عوالتقاعد. 

كما ھي في شركات التأمين، لمتطلبات المحاسبة والتمويل نفسھا  لھا أصول ُمستثمرةتخضع خطط منفعة التقاعد، التي  6
 العقد مع شركة التأمين باسم مشارك ما لم يكننطاق ھذا المعيار،  ضمنبشكل خاص. ومن ثم، فھي  –ُمستثمرة الترتيبات لل

 مسؤولية شركة التأمين.  – فقط –التقاعد ھو  منفعةوالتزام  ،أو مجموعة من المشاركين محدد

وترتيبات التعويض المؤجل،  التوظيف،مثل تعويضات إنھاء  التوظيفال يتناول ھذا المعيار األشكال األخرى من منافع  7
ستبعد تُ . وأةالخدمة الطويلة، وخطط التقاعد أو التسريح المبكر الخاصة، وخطط الصحة والرعاية أو خطط المكاف جازةإومنافع 

 االجتماعي الحكومي. الضمانات من نوع من نطاق ھذا المعيار الترتيب –أيضا  –

  

  التعريفات

 تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:        8

لموظفين عند إنھاء الخدمة أو بعدھا (إما في شكل دخل سنوي لھي ترتيبات بموجبھا تقدم المنشأة منافع  خطط منفعة التقاعد
نصوِص وثيقة أو من  من ،لتقاعدا قبل، ھاأو تقدير ،تحديد مثل تلك المنافع أو المساھمات فيھا يمكنأو كمبلغ إجمالي) عندما 

 ممارسات المنشأة.

مساھمات في بالالمبالغ التي ستُدفع على أنھا منافع تقاعد  تتحددتقاعد بموجبھا  منفعةھي خطط  المحددة المساھمةخطط 
 صندوق باإلضافة إلى أرباح االستثمار عليھا.

المبالغ التي ستُدفع على أنھا منافع تقاعد بالرجوع إلى طريقة  تتحددتقاعد بموجبھا  منفعةھي خطط  المحددة المنفعةخطط 
 إلى أرباح الموظفين و/ أو سنوات الخدمة. –عادةً  –احتساب تستند 

بااللتزامات المستقبلية بدفع منافع صندوق) منفصلة عن منشأة صاحب العمل للوفاء الھو تحويل أصول إلى منشاة ( التمويل
  التقاعد.

 المصطلحات التالية: –أيضاً  –ھذا المعيار، تُستخدم  ألغراض

  لھم منافع بموجب الخطة. يحقتقاعد وغيرھم ممن  منفعةھم األعضاء في خطة  نوالمشارك

ً منھا االلتزامات بخالف القيمةالھي أصول  األصول المتاحة للمنافع صافي الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد  خطة مطروحا
  المتعھد بھا.
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 ،تقاعد منفعةقبل خطة  من ،ھي القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا
  .فعال الُمقدمة ةلخدماإلى  تُنسب التي، وللموظفين الحاليين والسابقين

  المستمر. بالتوظيف ةمشروط غيرتقاعد، ال منفعةفيھا، بموجب شروط خطة  وقكون الحقتھي منافع  المنافع المكتسبة

 على القوائم المالية لمثل ھذه الخطط. –أيضا  –بخالف أصحاب العمل؛ ينطبق ھذا المعيار  ةرعالھا  خطط منفعة التقاعدبعض  9

زام نتيجة لرسمية ولكنھا تكتسب درجة من االبعض الخطط غير وإلى اتفاقيات رسمية.  خطط منفعة التقاعدتستند معظم  10
 الخطة،التزاماتھم بموجب يحدوا من للممارسات الراسخة ألصحاب العمل. وبينما تسمح بعض الخطط ألصحاب العمل بأن 

الموظفين. ينطبق أساس المحاسبة سيتم االحتفاظ بعلى صاحب العمل أن يلغى خطة إذا كان  –عادةُ  –نه من الصعب فإ
 على الخطة الرسمية. كما ھور نفسه على الخطة غير الرسمية والتقري

إنشاء صناديق منفصلة تتم فيھا المساھمات وتُدفع منھا المنافع. وقد تدار مثل ھذه  علىالعديد من خطط منفعة التقاعد  تنص 11
في إدارة أصول الصندوق. وتُسمى ھذه األطراف، في بعض الدول،  –بشكل مستقل  –الصناديق من قبل أطراف يتصرفون 

 .أمانةإذا تم تشكيل  مابغض النظر ع األطرافھذه مثل  ليصف ،في ھذا المعيار ،أمناء. ويُستخدم مصطلح أمناء

خصائصه له وكل منھما  محددة، منفعةعلى أنھا إما خطط مساھمة محددة أو خطط  –عادةً  – خطط منفعة التقاعدتُوصف  12
خطط الھجين مثل ھذه الخطط  د. ألغراض ھذا المعيار، تُعكليھماخصائص  تحتوي علىخطط  –أحيانا  –مميزة. توجد ال

 محددة. منفعة

  

 خطط المساھمة المحددة

  
 .التمويلسياسة لصافي األصول المتاحة للمنافع ووصف بيجب أن تتضمن القوائم المالية لخطة المساھمة المحددة قائمة  13

المساھمات المدفوعة من قبل صاحب العمل، أو بحدد مبلغ المنافع المستقبلية للمشارك تخطة مساھمة محددة، ي بموجب 14
 –عادةً  –يُوفى التزام صاحب العمل و. الصندوق والكفاءة التشغيلية للصندوق وأرباح استثمار ھما،يكلالمشارك، أو 

ً  –تُستخدم  ، رغم أن مثل ھذه االستشارةاكتواري خبيراستشارة  –عادةً  –الصندوق. وال يُتطلب  فيالمساھمات ب  –أحيانا
المساھمات الحالية والمستويات المتفاوتة للمساھمات المستقبلية وأرباح  إلى استناداً  تحققھا لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن

  ستثمار.اال

في مستوى منافعھم المستقبلية. ويھتم المشاركون بمعرفة  –بشكل مباشر  –ألنھا تؤثر يھتم المشاركون بأنشطة الخطة نظراً  15
لحماية حقوق المستفيدين. ويھتم صاحب العمل  سليمةرقابة  مورست قد تكان إذا ماما إذا كانت المساھمات قد اُستلمت و

  لخطة.ل والعادلكفء ال التشغيلب

عن الخطة وأداء استثماراتھا. ويتحقق  –بشكل دوري  – خطة المساھمة المحددة ھو توفير معلومات من قبلھدف التقرير  16
 من خالل تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي: –عادةً  –الھدف  ذلك

 تعلق بالخطة، وعضويتھا وأحكامھا وشروطھا.توأثر أية تغيرات  للفترة،وصف لألنشطة المھمة   )أ(

 للفترة والمركز المالي للخطة في نھاية الفترة. ھاوأداء استثمار ،الخطةقوائم تقرير عن معامالت   )ب(

وصف لسياسات االستثمار.  )ج(

  

  

  

  

  

  

  



  26 الدولي المحاسبة معيار 

 

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  3   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  

 المحددة المنفعةخطط 

  
 المحددة إما: المنفعةالقوائم المالية لخطة  تتضمنيجب أن           17

 قائمة تظھر:  )أ(

 ؛ واألصول المتاحة للمنافع صافي ) 1(

؛ غير الُمكتسبةالمنافع والمنافع الُمكتسبة  مع التمييز بينة لمنافع التقاعد المتعھد بھا، كتواريالقيمة الحالية اال ) 2(
 و

 أو العجز الناتج؛ أو الفائض ) 3(

 األصول المتاحة للمنافع تتضمن إما: صافيقائمة   )ب(

المنافع الُمكتسبة  مع التمييز بينة لمنافع التقاعد المتعھد بھا، كتوارييفصح عن القيمة الحالية اال اإيضاح ) 1(
 ؛ وغير الُمكتسبةالمنافع و

 

  كتوارى مرفق.اإشارة لھذه المعلومات في تقرير  ) 1(

    تقويم اكتواري في تاريخ القوائم المالية، فإنه يجب أن يُستخدم أحدث تقويم كأساس وأن يُفصح عن تاريخ التقويم. عديُ لم  وإذا
  

، يجب أن تستند القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا إلى المنافع المتعھد بھا بموجب 17ألغراض الفقرة  18
مع  الٌمتوقعةأو مستويات الراتب  الحاليةباستخدام إما مستويات الراتب  تاريخهقدمة حتى المُ  الخدمة عنالخطة  شروط

لھا  كانيرات في االفتراضات االكتوارية التي يعن أثر أي تغ –أيضاً  –ستخدم. ويجب أن يُفصح اإلفصاح عن األساس المُ 
 .بھاتأثير مھم على القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد 

األصول المتاحة  صافية لمنافع التقاعد المتعھد بھا وبين كتوارييجب أن توضح القوائم المالية العالقة بين القيمة الحالية اال 19
وسياسة تمويل المنافع المتعھد بھا. للمنافع،

قدرة المساھمين على  علىالمحددة، يعتمد دفع منافع التقاعد المتعھد بھا على المركز المالي للخطة و المنفعةبموجب خطة  20
 .ھاوكفاءة تشغيل ،إضافة إلى أداء استثمار الخطة الخطة، في مستقبلية بمساھماتالقيام 

االفتراضات  يُراِجعو ،الوضع المالي للخطة قِومليُ  –بشكل دوري  – اكتواري خبير استشارةالمحددة  المنفعة ةخط يلزم 21
 . المستقبلية المساھمةبمستويات  ويُوصي

 ،وأنشطتھا ،لخطةلموارد المالية العن  –بشكل دوري  – المحددة ھو توفير معلومات المنفعةھدف التقرير من قبل خطة  22
 خالل من –عادةً  –الھدف  ھذا ويتحقق. الزمن مر علىالموارد ومنافع الخطة  تراكممفيدة في تقويم العالقة بين  تكونوالتي 
 تضمن ما يلي:ت مالية قوائم تقديم

 .وشروطھا أحكامھاوعضويتھا و ،بالخطة تتعلقتغيرات  ةأي وأثر ،لفترةل المھمةألنشطة لوصف   )أ(

 .الفترة نھاية في للخطة المالي والمركز للفترة استثمارھا وأداء الخطة،معامالت  عن تقريرقوائم   )ب(

 . منفصل تقرير طريق عن أو المالية القوائم من جزءك إماالمعلومات االكتوارية   )ج(

 وصف لسياسات االستثمار.  )د(
 

 ة لمنافع التقاعد المتعھد بھا كتواريالقيمة الحالية اال

 الحاليةاستخدام مستويات الراتب بالتقاعد والتقرير عنھا  منفعةخطة  قبل منيمكن حساب القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة  23
 تقاعد المشاركين. وقتحتى  الٌمتوقعةأو مستويات الراتب 
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 :ما يليالراتب الحالي  مدخل لتبني بررةالمُ  سبابتشمل األ         24

بشكل  –حاليا تعود مجموع المبالغ التي  ھيو ،ة لمنافع التقاعد المتعھد بھاكتواريالحالية االيمكن حساب القيمة   )أ(
تنطوي ألنھا نظراً  الٌمتوقعةأكثر من مستويات الراتب  –بشكل موضوعي  ،في الخطة مشارك إلى كل –مباشر 

 .اقل افتراضاتعلى 

 الراتب.  ةلخطة في وقت زيادعلى ا االتزام ،زيادة الراتبوالتي تعود ل ،في المنافع اتتصبح الزياد  )ب(

 أكثر ،بشكل عامھو،  باستخدام مستويات الراتب الحالية ،ة لمنافع التقاعد المتعھد بھاكتواريمبلغ القيمة الحالية اال  )ج(
 ً  .أو عدم استمراريتھا الخطةإنھاء في حال  واجب السدادالمبلغ ب ارتباطا

 
 :يلي ما الٌمتوقعالراتب  مدخل يلتبن الُمبررة سباباأل تشمل          25

 يجب التيبغض النظر عن االفتراضات والتقديرات  ،ستمراريةاالالمالية على أساس  المعلومات تُعد أن ينبغي  )أ(
 .إجراؤھا

 بالتاليو ؛في تاريخ التقاعد أو تاريخ قريب منه الرواتبالمنافع بالرجوع إلى  تُحدد ة،النھائي الراتب خطط بموجب  )ب(
 .العائدومستويات المساھمة ومعدالت  واتب،الر توقعيجب 

عن  التقرير الراتب، توقعات تضمينالفشل في  عن ينتج قدف الراتب توقعات إلىمستنداً معظم التمويل كون يحين    )ج(
فائض تمويلي واضح في حين ال يوجد فائض تمويلي بالخطة، أو التقرير عن تمويل كاٍف في حين يوجد عجز 

  تمويلي بالخطة. 

 لبيانفي القوائم المالية للخطة  ة،الحالي الرواتب إلى الُمستندة ،عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا يُفصح 26
 بھا، المتعھد التقاعد لمنافع االكتوارية الحالية القيمة عن ويُفصح .المالية القوائمتاريخ  حتىااللتزام عن المنافع المكتسبة 

األساس  –بشكل عام  – يُعد والذيستمرارية االااللتزام المحتمل على أساس  مقدار لبيانالٌمتوقعة  الرواتب إلى الُمستندة
بحيث  كافٍ  توضيح إعطاءقد يلزم  بھا، المتعھد التقاعد لمنافع االكتوارية الحالية القيمة عن اإلفصاحللتمويل. وباإلضافة إلى 

 ھذا مثلتُقرا فيه القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا. وقد يكون  أنالسياق الذي ينبغي  –بشكل واضح  –يبين 
 ويُمكنالراتب.  توقعات إلى الُمستندةخطط له وسياسة التمويل مُ تمويل المستقبلي الالفي شكل معلومات عن كفاية  التوضيح
 .ياالكتوار الخبيرلقوائم المالية أو في تقرير في ا ھذاأن يُضمن

  
  ةكتواريالتقويمات اال تكرار

 يُعدكل ثالث سنوات. إذا لم مرة كثر من أل –متكرر بشكل  – االكتوارية اتعلى التقويم يتم الحصولال  ،من الدول كثيرفي  27
 عن تاريخ التقويم. ويُفصحأساس كتقويم  أحدثستخدم يُ  ،في تاريخ القوائم المالية اكتواريتقويم 

  
  محتوى القائمة المالية

تعكس الممارسات المختلفة في اإلفصاح وعرض  والتي ،األشكال التالية أحدعرض المعلومات في تُ  ،المحددة المنفعةخطط ل 28
 المعلومات االكتوارية:

  
 

الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد  والقيمة ،األصول المتاحة للمنافع صافي تظھر والتي المالية القوائم في قائمة تُضمن  )أ(
 صافيلتغيرات في اقوائم  –أيضا  –تتضمن القوائم المالية للخطة  كماوالفائض أو العجز الناتج.  ،المتعھد بھا

القوائم يمكن أن تُرفق ووالتغيرات في القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.  ،األصول المتاحة للمنافع
 القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا. يدعممنفصل  ياكتوار خبير المالية بتقرير

. للمنافع المتاحة األصول صافيلتغيرات في اقوائم مالية تتضمن قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع وقائمة   )ب(
القوائم  تُرفقيمكن أن وبالقوائم.  مرفق إيضاحعھد بھا في عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المت ويُفصح
 القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا. يدعم ياكتوار خبير تقرير منب –أيضا  –المالية 

مع  للمنافع المتاحة األصول صافيوقائمة التغيرات في  ،قوائم مالية تتضمن قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع  )ج(
  منفصل.  يفي تقرير اكتوار ةُمضمنالقيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا 

ً  –رفق بالقوائم المالية أن يُ  يمكن ،في كل شكلو تقرير و ،االدارة مجلس تقريرطبيعة تقرير اإلدارة أو  لهتقرير أمناء  – أيضا
 االستثمار.
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منافع التقاعد المتعھد بھا والمعلومات لكمي ال تحديدال(أ) و(ب) أن 28 ةالموضحة في الفقر لألشكال المفضلون ولئكأ يعتقد 29
التزامات ب الوفاء يتم أن واحتمالتساعد المستخدمين على تقويم الوضع الحالي للخطة  المداخل تلك ظل فيقدمة األخرى المُ 

من ذلك،  بالرغمعلى قوائم مرفقة.  تعتمد وال ذاتھا حد في كاملة تكون ينبغيأن القوائم المالية  –أيضاً  – نيعتقدو كماالخطة. 
ً يعطي انطباع قد(أ) 28قرة ففي ال الموضحيعتقد البعض أن الشكل  لقيمة الحالية ل ليس ،في رأيھم ه،أن حين في ،بوجود التزام ا

 خصائص االلتزام. جميعاالكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا 
 

القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد  تُضمن أن ينبغي ال ه(ج) أن28 ةالموضحة في الفقر لألشكال المفضلون أولئك يعتقد 30
 إيضاحعنھا في  يُفصح أن(أ) أو حتى 28 في الموضحاألصول المتاحة للمنافع كما في الشكل  صافيالمتعھد بھا في قائمة 

ھم ف. سليمة ھذه المقارنة مثلال تكون  قدمع أصول الخطة و –بشكل مباشر  –قارن ألنھا ستُ  نظراً  ،(ب)28 الفقرةكما في 
االكتواريون القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا مع القيمة السوقية  يقارن أن الضروري غير من هأن يدعون

 أولئك يعتقد عليه، وبناءً القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمارات.  اأن يقدرو ذلك، من ولكن بدالً  ،لالستثمارات
قد يساء  وأنهللخطة  الشاملاالكتواري  الخبير تقويمأن تعكس مثل ھذه المقارنة  المحتمل غير من هأنالشكل  لھذا المفضلون

يجب  ،كانت كمية أم ال إذا عما النظر بغض ،د المتعھد بھاأن المعلومات عن منافع التقاع –أيضا  –يعتقد البعض  كمافھمھا. 
 منفصل حيث يمكن توفير التوضيح المناسب.الكتواري االتقرير ال في –فقط  – تُضمنأن 

منافع التقاعد المتعھد بھا في تقرير اكتوارى  بشأناإلفصاح عن المعلومات ب للسماح الُمفضلةيقبل ھذا المعيار وجھات النظر  31
شكال األ تُعد ثم، ومنمنفصل. ويرفض الحجج ضد التحديد الكمي للقيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا. 

 القوائم(ج) طالما أن 28لشكل الموضح في الفقرة اھو  مثلما، ھذا المعيار بموجب(أ) و(ب) مقبولة  28الموضحة في الفقرات 
 يتضمن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.  والذيبھا،  يُرفق ،تقرير اكتواري إلى اإلشارة تتضمنالمالية 

 

 جميع الخطط

  
  تقويم أصول الخطة

تكون القيمة العادلة فإن  ،المتداولةالتقاعد بالقيمة العادلة. في حالة األوراق المالية  منفعةاستثمارات خطة  تُسجل أنيجب  32
عن  اإلفصاحأن يتم  يجب إنهلقيمة العادلة لھا، فلتقدير  إجراء يمكن ال خطةھي القيمة السوقية. وعندما يُحتفظ باستثمارات 

 سبب عدم استخدام القيمة العادلة.

 فائدةكثر األ قياسال تُعدألنھا  ، نظراً القيمة السوقية ھي – عادةً  –تكون القيمة العادلة فإن ، المتداولةا ألوراق الماليةفي حالة ا 33
 ثابتة ةاستردادياألوراق المالية التي لھا قيمة تلك يمكن أن تُسجل ولفترة. لاالستثمار  وألداء ،ألوراق المالية في تاريخ التقريرل

عائد  النھائية بافتراض معدل يةادستردالا قيمتھا بمبالغ تستند إلى ،محددة منھا أجزاءأو  ،التزامات الخطةمقابلة ل اُقتنيتوالتي 
الملكية الكاملة  مثل لھا، العادلة للقيمة تقدير إجراء يمكن ال التي الخطة، باستثمارات يُحتفظ وعندماحتى االستحقاق.  ثابت

 أيضا عن القيمة يُفصحأن  – بشكل عامو –ه نكما أعن سبب عدم استخدام القيمة العادلة.  أن يتم اإلفصاح يجبلمنشأة، فإنه 
األصول تم المحاسبة عن توالعادلة.  القيمة أوالقيمة السوقية  بخالفالتي تُسجل بمبالغ  االستثماراتلذلك القدر من  العادلة

ً صندوق ال عملياتستخدمة في المُ   للمعايير التي تنطبق عليھا. وفقا

  اإلفصاح

ً  –يجب  34  المعلومات التالية: ،محددة ةمحددة أو مساھم منفعةسواء  ،التقاعد منفعةخطة لأن تتضمن القوائم المالية  – أيضا

 و ؛األصول المتاحة للمنافع صافيلتغيرات في اقائمة   )أ(

ً   )ب(  و ؛المھمة المحاسبية للسياسات ملخصا

ً وصف  )ج( للخطة وأثر أي تغيرات في الخطة خالل الفترة. ا

ً  يكون عندما –يلي  ماخطط منفعة التقاعد  الُمقدمة من قبل القوائم المالية تشمل       35  :منطبقا

 :عنفصح ت ،قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع  )أ(

 بشكل مناسب. –صنفة مُ  التقرير قترة نھايةاألصول في  )1( 

 س تقويم األصول.اأس )2( 
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من  أو نوع % من أي فئة5األصول المتاحة للمنافع أو  صافي% من 5زيد عن ياستثمار منفرد  أيتفاصيل  )3( 
 األوراق المالية.

 تفاصيل أي استثمار في منشأة صاحب العمل.  )4( 

 لتزامات بخالف القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.اال )5( 

 ما يلي: تظھر ،األصول المتاحة للمنافع صافيقائمة التغيرات في   )ب(

 مساھمات صاحب العمل. )1( 

 .الموظفمساھمات  )2( 

 .األرباحوتوزيعات  الفائدةاالستثمار مثل  دخل )3( 

 .اآلخر الدخل )4( 

 والمدفوعات وعجز،ووفاة  ،تقاعد منافعإلى  ،على سبيل المثال ،(مصنفة السداد واجبةالمنافع المدفوعة أو  )5( 
 ).إجمالي كمبلغ

 دارية.المصروفات اإل )6( 

 المصروفات األخرى. )7( 

 الضرائب على الدخل. )8( 

 االستثمارات. ةاالستثمارات والتغيرات في قيم استبعادأرباح وخسائر  )9( 

 .ليھاإو ،التحويالت من الخطط األخرى )10( 

 وصف لسياسة التمويل.  )ج(

 المنافعو الُمكتسبةالمنافع  بين (التي قد تميز بھا المتعھد التقاعد لمنافع االكتوارية الحالية القيمة ،المحددة المنفعةلخطط   )د(
 إمااستخدام وحتى تاريخه  الُمقدمة الخدمة عن ،شروط الخطة بموجبمنافع المتعھد بھا ال إلى ُمستندة) الُمكتسبةغير 

ضمن ھذه المعلومات في تقرير اكتواري مرفق أن تُ  ويمكن ؛الراتب الٌمتوقعة مستوياتأو  ةالحالي الراتبمستويات 
 المتعلقة بھا.  المالية بالقوائموتقرأ مقترنة 

حساب القيمة الحالية لوالطريقة المستخدمة  الموضوعة، المھمةوصف لالفتراضات االكتوارية  ،المحددة المنفعةلخطط (ھـ)    
االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

ً التقاعد وصف منفعةيتضمن تقرير خطة  36  المالية أو في تقرير منفصل. ويمكن أن يتضمن ما يلي: القوائمجزء من كللخطة، إما  ا

 الَمْشُمولين. الموظفينأسماء أصحاب العمل ومجموعات   )أ(

 عدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين اآلخرين، مصنفين بحسب ما ھو مناسب.  )ب(

 محددة. منفعةأو  ةمساھمة محدد –نوع الخطة   )ج(

ً إيضاح  )د(  يساھمون في الخطة. ما إذا كان المشاركونحول  ا

ً وصف  (ھـ)      لمشاركين.للمنافع التقاعد المتعھد  ا

ً وصف  )و(  إلنھاء الخطة.شروط  ألي ا

 التغيرات في البنود من (أ) إلى (و) خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  )ز(

ضمن معلومات تُ أن للمستخدمين تُوصف فيھا الخطة، و –بسھولة  – الشائع أن يُشار إلى مستندات أخرى تكون متاحةغير من ليس و
الحقة.التغيرات العن  –فقط  –

 

  تاريخ السريان
 

 . هأو بعد ،1988يناير  1الفترات التي تبدأ في  تشملالتي  خطط منفعة التقاعديصبح ھذا المعيار سارياً على القوائم المالية ل 37

 



27 الدولي المحاسبة معيار  

 

ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  © 1 ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  27الدولي  ةمعيار المحاسب
القوائم المالية المنفصلة

  

  الھدف 

عن االستثمارات في المنشآت التابعة، والمشروعات المشتركة متطلبات المحاسبة واإلفصاح  تحديد ھوالمعيار ھذا  ھدف 1
  .منفصلة قوائم مالية منشأةالعندما تعد الزميلة المنشآت و

  

 نطاق ال

المنشآت االستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة و عند المحاسبة عن يجب أن يُطبق ھذا المعيار 2
 قوائم مالية منفصلة. تعرضأن  ،محلية لوائح وذلك عندما تختار المنشأة، أو تكون ُمطالبة بموجبالزميلة 

 تلتزم منفصلة قوائم مالية منشأةالتعد عندما  ينطبقھو وتعد قوائم مالية منفصلة. ماھية المنشآت التي ھذا المعيار  ال يُحدد 3
 .للتقرير الماليالمعايير الدولية ب

  

  اتتعريفال

 بالمعاني الُمحددة: تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار 4

، وحقوق الملكية، والدخل، االلتزاماتو األصول، تُعرض فيھامجموعة لھي القوائم المالية  القوائم المالية الموحدة
 منشأة اقتصادية واحدة.ل على أنھا التابعة منشآتھالمنشأة األم ولة يوالمصروفات، والتدفقات النقد

يھا، وفقاً للمتطلبات في ھذا ھي المعروضة بواسطة المنشأة، والتي يمكن للمنشأة أن تختار ف القوائم المالية المنفصلة
المعيار، أن تحاسب عن استثماراتھا في المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بالتكلفة، أوفقاً للمعيار 

 28"األدوات المالية"، أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھو مبين في معيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقرير المالي 
  "االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة". 

 أالملحق في "، والقوائم المالية الموحدة" 10 للتقرير الماليللمعيار الدولي  أالملحق في المصطلحات التالية  ُعرفت 5
  28الدولي من معيار المحاسبة  3الفقرة في " والترتيبات المشتركة" 11 للتقرير الماليللمعيار الدولي 

 المنشأة الزميلة 

 السيطرة على منشأة مستثمر فيھا 

 المجموعة 

 المنشأة االستثمارية 

 السيطرة المشتركة 

 المشروع المشترك 

 مشترك مشروع في المشارك 

 المنشأة األم 

 
  المھمالتأثير 

 المنشأة التابعة  

للمستثمر لقوائم المالية إلى االقوائم المالية الموحدة أو باإلضافة  إلىباإلضافة  تُعرضالقوائم المالية المنفصلة ھي تلك التي  6
يطلب معيار التي الذي ال يملك استثمارات في منشآت تابعة ولكن له استثمارات في منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة 

طريقة حقوق  استخدامبالمشروعات المشتركة  أوستثمارات في المنشآت الزميلة عن االالمحاسبة  28المحاسبة الدولي 
  . أ8ـ8 الفقرتينفي  الُمحددة الظروف بخالفالملكية، 
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   لية منفصلة.قوائم ماللمنشأة التي ليس لھا ملكية في منشأة تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك ليست القوائم المالية  7

تطبيق طريقة حقوق أو من  ،10للتقرير المالي من المعيار الدولي  (أ)4 وفقاً للفقرة يمكن للمنشأة التي تُعفى من التوحيد 8
ً للفقرةالملكية   على أنھاقوائم مالية منفصلة  أن تعرض ،)2011عدل في (المُ  28من معيار المحاسبة الدولي  17 وفقا

  .الوحيدة قوائمھا المالية

 في جميع أجزاء تكون ُمطالبةعندما  الوحيدة المالية قوائمھا أنھا على منفصلةال ماليةال قوائمال االستثمارية المنشأة تعرض            أ8
من  31للفقرة  وفقاً التابعة  منشآتھاجميع ل توحيدالمن  االستثناء أن تطبق فترات المقارنة المعروضةجميع الفترة الحالية و

 .،10المعيار الدولي للتقرير المالي
 

القوائم المالية المنفصلة عدادإ  

ً القوائم المالية المنفصلة  يجب أن تُعد 9 ھو باستثناء ما  عليھا، تنطبق التي للتقرير الماليمعايير الدولية لجميع ال وفقا
.10الفقرة  منصوص عليه في

 ،عن االستثمارات في المنشآت التابعة يجب عليھا أن تحاسبنه إف ،منشأة قوائم مالية منفصلةال تعدعندما  10
  :الزميلة إماالمنشآت المشروعات المشتركة وو

 التكلفة، أوب  )أ(

  ، أو9وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي   )ب(

  28باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھي مبينة في معيار المحاسبة الدولي    )ج(

أو التكلفة ب عنھاالمحاسبة  تاالستثمارات التي تم استثمارات. صنفكل عن  ھاالمحاسبة نفس أن تطبقالمنشأة  علىيجب 
حتفظ غير المتداولة المُ  األصول" 5لمعيار الدولي للتقرير المالي ل تم المحاسبة عنھا وفقاً تيجب أن طريقة حقوق الملكية 

(أو عندما تُدرج ضمن مجموعة أو للتوزيع  لبيعلحتفظ بھا مُ  عندما تُصنف على أنھا" غير المستمرةلبيع والعمليات لبھا 
المحاسب االستثمارات  ر قياسيتغيتم ال يالظروف في مثل ھذه و. )أو للتوزيع بھا للبيع حتفظصنفة على أنھا مُ استبعاد مُ 

 .9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقاً  عنھا

ً  منشأة،ال عندما تختار 11 استثماراتھا في  أن تقيس ،)2011عدل في (المُ  28من معيار المحاسبة الدولي  18لفقرة ل وفقا
ً  الربح أو الخسارة ضمن القيمة العادلةبو مشروعات مشتركة أمنشآت زميلة  فإنه ، 9للمعيار الدولي للقرير المالي وفقا

   في قوائمھا المالية المنفصلة. نفسھا الطريقةب االستثمارات تلك أن تحاسب عن –أيضا  –يجب عليھا 

ً  م ُمطالبة،األمنشأة ال إذا كانت          أ 11  في منشأة تابعة استثمارھا تقيس بأن، 10من المعيار الدولي للقرير المالي  31لفقرة ل وفقا
ُ  الربح أو الخسارة ضمن القيمة العادلةب  عن تحاسب أن – أيضا – عليھا يجب فإنه، 9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

  .المنفصلة المالية قوائمھا في نفسھا بالطريقة استثمارھا

أن تحاسب عن  عليھا يجب فإنه، استثماريةتصبح منشأة أو ، استثماريةمنشأة  عن أن تكونم األمنشأة التوقف تعندما        ب 11
  :كما يلي، الوضعية فيه تغيير حدثالذي  التاريخ منر يالتغي

المحاسبة عن االستثمارات في  على المنشأة يجب فإنه، استثماريةمنشأة  عن أن تكونمنشأة التوقف تعندما   )أ(
. ويجب أن يكون تاريخ التغير في الوضعية ھو التاريخ المفترض لإلقتناء. يجب 10للفقرة وفقاً  المنشأة التابعة

أن تظھر القيمة العادلة للمنشأة التابعة في التاريخ المفترض لإلقتناء العوض المفترض المحول عند المحاسبة 
 :10للفقرة عن االستثمارات وفقاً 

 [حذفت] )1( 

 [حذفت] )2( 

القيمة بعن االستثمار في المنشأة التابعة  أن تحاسبعليھا  يجب فإنه، استثماريةمنشأة منشأة العندما تصبح   )ب(
الدفتري  المبلغبين  ويجب أن يُثبت الفرق. 9لمعيار الدولي للتقرير المالي لوفقا  الربح أو الخسارة ضمن العادلة

 مكسب أو خسارةنه أعلى  المنشأة المستثمرة وضعية يمتھا العادلة في تاريخ تغييرالسابق للمنشأة التابعة وق
ً  –والُمثبت  ،العادلةتعديل للقيمة  أليالمجمع  المبلغويجب أن يُعالج . ضمن الربح أو الخسارة ضمن  – سابقا

المنشآت  ھذه استبعدتقد  االستثمارية المنشأة أن كما لو، فيما يتعلق بھذه المنشآت التابعة الدخل الشامل اآلخر
  .الوضعية تغييرالتابعة في تاريخ 
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فصلة للمنشأة يتم إثبات توزيعات األرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة في القوائم المالية المن 12
ختارت المنشأة الخسارة إال إذا إعند نشوء حق المنشأة في استالم الدفعات. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو 

  مار.استخدام طريقة حقوق الملكية التي يتم فيھا إثبات توزيعات األرباح كتخفيض من المبلغ الدفتري لالستث

 بطريقة تستوفيم لھا األمنشأة العلى أنھا منشأة جديدة  من خالل إنشاءمجموعتھا  تنظيم ھيكلم األمنشأة ال تعيدعندما  13
 التالية: الضوابط

مقابل في ملكية أدوات حقوق إصدار  عن طريقاألصلية  األمسيطرة على المنشأة الالمنشأة األم الجديدة  تكتسب  )أ(
 األصلية؛ ولمنشأة األم القائمة لملكية الحقوق أدوات 

 التنظيمعادة إ قبل –مباشرةً  – ذاتھامجموعة الجديدة والمجموعة األصلية ھي ال التزاماتو تكون أصول   )ب(
  ؛ وھاوبعد

 المجموعة أصولالنسبية في صافي و المطلقة الحصصلھم نفس  التنظيم إعادةقبل  األصلية األممالك المنشأة   )ج(
 ، ھاوبعد التنظيم إعادة قبل –مباشرةً  – األصلية والمجموعة الجديدة

ً  األصلية األما في المنشأة ھعن استثمار، في قوائمھا المالية المنفصلة، الجديدة األمالمنشأة وتحاسب   ،)أ( 10للفقرة  وفقا
في القوائم  الظاھرةحقوق الملكية  بنود لنصيبھا منالدفتري  بالمبلغ يجب على المنشأة األم الجديدة أن تقيس التكلفةفإنه 

   . لتنظيما إعادةفي تاريخ  األصلية األمالمالية المنفصلة للمنشأة 

 

الواردة  الضوابط تستوفي بطريقة لھا ماأل منشأةال أنھا على جديدة منشأة اًمَّ منشأة أُ لم تكن التيمنشأة ال تنشئقد  ،بالمثل 14
في مثل ھذه و. التنظيم تلكإعادة على مثل حاالت  –بنفس القدر  – 13 المتطلبات الواردة في الفقرة تنطبق .13الفقرة في 

 األصلية".منشأة إلى "الإشارات ھي  األصلية"المجموعة "و األصلية" األمالمنشأة " إلى اتاإلشارفإن  ،الحاالت

  

 اإلفصاح

في قوائمھا يجب على المنشأة أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا عند توفير اإلفصاحات  15
 .17و16 تينالفقر الواردة في متطلباتالالمالية المنفصلة، بما في ذلك 

 تعد،و موحدةقوائم مالية  أال تعد ،10(أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 4لفقرة ل وفقاً م، األمنشأة العندما تختار  16
 عن: المالية المنفصلة القوائمتلك في فإنه يجب عليھا أن تفصح قوائم مالية منفصلة،  ،من ذلك بدالً 

الرئيس  المقراالسم وو، التوحيدمن  قد تم استخدام اإلعفاء ؛ وأنهقوائم مالية منفصلةالمالية ھي ن القوائم أحقيقة   )أ(
معايير بال التي تلتزم الموحدةمالية ال إعداد قوائمھاتم التي  ألعمال المنشأةكان مختلفا)  إذا فيه، تأسست الذي البلدو(

 . المالية الموحدة والعنوان الذي يمكن منه الحصول على ھذه القوائم ؛للتقرير المالي لالستخدام العام الدولية

 تتضمن: ،الزميلةالمنشآت والمشروعات المشتركة و ،في المنشآت التابعة المھمةقائمة باالستثمارات   )ب(

 المستثمر فيھا. المنشآت تلك أسماء )1( 

 .المستثمر فيھا لمنشآتتلك ا ألعمال كان مختلفا) إذا فيه، تأسست الذي البلدو( الرئيس المقر )2( 

 المنشآت تلكالُمحتفظ بھا في ) ةمختلف تكان إذا ،التصويت حقوق في تھا(ونسب ملكيتھا حصة ةنسب )3( 
 .المستثمر فيھا

.(ب) البندفي  المذكورةستخدمة في المحاسبة عن االستثمارات وصف للطريقة المُ   )ج(

قوائم مالية منفصلة  ،)16في الفقرة  المشمولة األم المنشأة(بخالف  أُمٌّ  منشأة ھي التياستثمارية  المنشأة تُِعدّ عندما          أ 16
يجب على المنشأة  كماالحقيقة.  تلكأ، فإنه يجب عليھا أن تفصح عن 8قوائمھا المالية الوحيدة، وفقاً للفقرة  أنھا على

 للتقريربالمنشآت االستثمارية المطلوبة بموجب المعيار الدولي  المتعلقة اإلفصاحات تعرض أن أيضااالستثمارية 
    ".األخرىحصص في المنشآت لاعن  اإلفصاح" 12 المالي
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 سيطرة لھا لتيا المستثمرة المنشأة أو) أ16 ـ16 الفقرات في المشمولة األم المنشأة بخالف( األم المنشأة تُِعد عندما 17
 المستثمرة منشأةال أو األم المنشأة على يجب فإنه منفصلة، مالية قوائم فيھا، مستثمر منشأة على مھم، تأثير أو مشتركة،

ً  المعدة المالية القوائم تُعّرف أن  معيار أو 11 المالي يرللتقر الدولي المعيار أو ،10 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا
 تفصح أن يضاأ المستثمرة المنشأة أو األم المنشأة على يجب. بھا تتعلق التي) 2011 في الُمعدل( 28 الدولي المحاسبة

  :عن المنفصلة المالية قوائمھا في
 

 

 .بموجب النظاممطلوبة  لم تكنإذا  وأسباب إعداد ھذه القوائمقوائم مالية منفصلة المالية ھي ن القوائم أحقيقة   )أ(

 تتضمن: ،الزميلةالمنشآت والمشروعات المشتركة و ،في المنشآت التابعة المھمةقائمة باالستثمارات   )ب(

 المستثمر فيھا. تآالمنش تلك أسماء )1( 

 .المستثمر فيھا المنشآت تلك ألعمال ذا كان مختلفا)إ فيه، تأسست الذي البلدو( الرئيس المقر )2( 

 المنشآت تلكالُمحتفظ بھا في ) ةمختلف تكان إذا ،التصويت حقوق في تھا(ونسب ملكيتھا حصة ةنسب )3( 
 .المستثمر فيھا

  
  .(ب) البندفي  المذكورةوصف للطريقة المستخدمة في المحاسبة عن االستثمارات (ج)       

 

والتحولسريان التاريخ   

 
بالتطبيق  سمحيُ و. هبعد أو 2013 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على المعيار ھذا تطبق أن المنشأة على يجب 18

الدولي  المعياروأن تطبق  الحقيقة تلك عن تفصح أن عليھا يجب فإنه أبكر، فترة على المعيار المنشأة طبقت وإذا. األبكر
المحاسبة الدولي  ومعيار 12 المالي للتقرير الدولي المعيار، و11 المالي للتقرير الدولي المعيار، و10للتقرير المالي 

 ) في الوقت نفسه.2011 في الُمعدل( 28

 المالي للتقرير الدولي المعيار، و10للتقرير المالي  يــالدول المعيارتعديالت على ال" (اريةــاالستثم آتــالمنش" لعدّ           أ 18
أ 11أ، و8الفقرات  وأضاف 18و 17و، 6و، 5لفقرات ا ،2012 أكتوبرفي  الُمصدر ،)28المحاسبة الدولي  ومعيار 12
 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت تلك تطبق أن المنشأة على يجبو .ط18 –ب 18أ و16ب، و11 –

 أن عليھا يجب فإنه أبكر، فترة على التعديالت تلك المنشأة طبقت وإذا. األبكر بالتطبيق ويُسمحبعده.  أو 2014يناير 
  .نفسه الوقت في" االستثمارية المنشآتفي " الًمتضمنة التعديالت جميع تطبق وأن الحقيقة تلك عن تفصح

 يكونألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،  والذي،" (االستثمارية المنشآت" لـتعديالت األولي التطبيق تاريخ في        ب 18
استثمارية،  منشأة أنھا إلىم األمنشأة ال خلصت إذا ،)مرة ألولھذه التعديالت  لھا تُطبقبداية فترة التقرير السنوية التي 

  ط على استثمارھا في المنشأة التابعة.18–ج 18يجب عليھا أن تطبق الفقرات  فإنه

 أنالتكلفة باستثمارھا في منشأة تابعة  –سابقا  – قاستاالستثمارية التي  المنشأة على يجب، األولي التطبيق تاريخ في         ج 18
كما لو أن متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة ب االستثمار ذلك تقيس

 لتاريخ –مباشرةً  –السنوية السابقة  ةالفتر –بأثر رجعي  –تعدل  أن ماريةاالستث المنشاة على ويجبكانت دائما مفعلة. 
  فرق بين: ألي –مباشرةً  –في بداية الفترة السابقة  المبقاة األرباح تعدل أن ويجبطبيق األولي الت

 و ؛لالستثمار السابق الدفتري المبلغ  )أ(

  .التابعة المنشأة في المستثمرة المنشأة الستثمارالقيمة العادلة   )ب(

 العادلة القيمةباستثمارھا في منشأة تابعة  – سابقا – قاستاالستثمارية التي  يجب على المنشأة، في تاريخ التطبيق األولي         د  18
ويجب أن يُحول المبلغ المجمع ألي تعديل  في قياس ھذا االستثمار بالقيمة العادلة.تستمر  أن الدخل الشامل اآلخر ضمن

ً  –ُمثبت  العادلة،للقيمة   –السنوية السابقة  في بداية الفترة األرباح المبقاة إلى اآلخر،الدخل الشامل ضمن  –سابقا
 .األوليالتطبيق  لتاريخ –مباشرةً 
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منشأة في  ةعن حصبقة المحاسبة الساعلى تعديالت  ال يجوز للمنشأة االستثمارية أن تُجري، في تاريخ التطبيق األولي           ھـ18
ً  –اختارت التي وتابعة  ً  الربح أو الخسارة ضمن القيمة العادلةب أن تقيسھا –سابقا ولي للتقرير المالي للمعيار الد وفقا

 .10مسموح به في الفقرة ھو وكما  ،9

 أن االستثمارية المنشأة على يجب ،"قياس القيمة العادلة" 13الذي يُتبنى فيه المعيار الدولي للتقرير المالي  التاريخقبل           و  18
 تمثلالمبالغ  تلك كانت إذاللمنشآت المستثمرة أو لإلدارة  –سابقاً  –تم التقرير عنھا  التيالعادلة  ةمبالغ القيم تستخدم
 على معاملة في التعامل في والرغبة المعرفة، من قدر على أطراف بيناالستثمار  مبادلة مقابله سيتم كان الذي المبلغ
.التقويمفي تاريخالحرالتنافس أساس

ً ة ــان قياس االستثمار في المنشأة التابعــإذا ك          ز 18  المحاسبة معيار في ُعرف كما( عملي غير ،و18 ـج 18للفقرات  وفقا
على المنشأة االستثمارية  يجب إنه") ففي التقديرات المحاسبية واألخطاء اتيريالسياسات المحاسبية والتغ" 8 الدولي

ً  –من الممكن فيھا  يكونفترة  أبكرالمعيار الدولي للتقرير المالي في بداية  ھذاأن تطبق متطلبات  تطبيق  –عمليا
 – رجعي بأثر –أن تعدل  ةمستثمرال المنشأة على يجبن تكون الفترة الحالية. أو، والتي يمكن 18 ـج 18لفقرات ا

 –عملياً  –من الممكن لھا  يكون فترة أبكرتكن بداية  لم، ما األوليلتاريخ التطبيق  –مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة 
ً  –ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية. وعندما يكون التاريخ، الذي فيه يكون ممكناً  تطبيق المستثمرة أن تقيس  للمنشأة – عمليا

 تعدل أن ةالمستثمر المنشأة على يجب فإنه – مباشرةً  –بداية الفترة السابقة  من أبكر ،لتابعةمة العادلة للمنشأة ايالق
  فرق بين:    ألي– مباشرةً  –حقوق الملكية في بداية القترة السابقة 

 و     ؛لالستثمار السابق الدفتري المبلغ  )أ(

  .التابعة المنشأة في المستثمرة المنشأة الستثمارالقيمة العادلة   )ب(

 التعديل يُثبت أن يجب فإنه، الحاليةتطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة  –عملياً  –من الممكن لھا  يكونفترة  أبكر تكون عندما
  حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.ل

 لـتعديالتطبيق األولي تالل تاريخ قباستثمار في منشأة تابعة  على السيطرة تفقد أو االستثمارية،منشأة ال تستبعد عندما         ح 18
 ا"، فإن المنشأة االستثمارية غير ُمطالبة بأن تُجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن ھذاالستثمارية المنشآت"

 االستثمار.

الواردة في مباشرةً")  –تطبيق األولي ("الفترة السابقة ال تاريخل – مباشرةً  –لى الفترة السنوية السابقة إ اإلشارات برغم         ط 18
 أبكر،مقارنة معدلة ألي فترات معروضة  معلوماتعرض ت أن – أيضا –لمنشأة ل يمكن هفإن ز،18 – ج18الفقرات 
 تُقرأ أن يجب هفإن، أبكرمقارنة معدلة ألي فترات  معلوماتمنشأة ال تعرض وعندما. ذلك تفعل بأنطالبة غير مُ  ولكنھا
أنھا إلى "أبكر فترة مقارنة  علىمباشرةً"  –"الفترة السابقة  إلى ز18 – ج18في الفقرات  واردةال اإلشارات جميع

 –ن تحدد أيجب عليھا  فإنهالمنشأة معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات أبكر،  تعرض وعندما". معروضةعدلة مُ 
  األساس. ذلك حتوض وأن ،وفقا ألساس مختلف أُعدت أنھا على تنصن أ، وتُعدلالتي لم  المعلومات –بشكل واضح 

) الصادرة في 27عّدلت "طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة" (التعديالت في معيار المحاسبة الدولي         ي 18 
. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت بأثر رجعي على 12ب، و11, و 10, و 7 – 4الفقرات  2014أغسطس 

"السياسات المحاسبية والتغيرات  8او بعده وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  2016يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في 
المنشأة تلك التعديالت على فترة أسبق في التقديرات المحاسبية واألخطاء". يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ. إذا طبقت 

  يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة.

 9لى المعيار الدولي للتقرير المالي إ اتاإلشار

 إلى إشارةأي  تقرأ أن يجب ه، فإن9المعيار الدولي للتقرير المالي  بعد تطبق لم ولكنمنشأة ھذا المعيار، ال طبقت إذا 19
 ".والقياس اإلثباتالمالية:  األدوات" 39معيار المحاسبة الدولي  إلى إشارةنھا أعلى  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 )2008( 27 معيار المحاسبة الدوليسحب 

 
ن الدوليان للتقرير اارين المعاھذ ويحل. 10المالي  للتقريرالمعيار الدولي  مع –بشكل متزامن  – ھذا المعيار اُصدر 20

 ).2008في  الُمعدل" (القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" 27المحاسبة الدولي  معيارمحل  –معاً  –المالي 
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  28معيار المحاسبة الدولي 

 االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
  

 الھـدف
 

متطلبات تطبيق طريقة حقوق  وتحديدالمحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة  وصفھدف ھذا المعيار ھو  1
 الملكية عند المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة.

  
  النطـاق

 

سيطرة مشتركة، أو تأثير مھم، على  لھا مستثمرةالتي ھي منشآت  يجب أن يُطبق ھذا المعيار من قبل جميع المنشآت 2
  ستثمر فيھا.منشأة مُ 

  التعريفات
 

 :المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني الُمحددةتستخدم  3

  تأثير مھم عليھا. للمنشأة المستثمرةھي منشأة يكون  زميلةالمنشأة ال

عرض فيھا األصول، وااللتزامات، وحقوق الملكية، والدخل، تُ ھي القوائم المالية لمجموعة  القوائم المالية الموحدة
  للمنشأة األم ومنشآتھا التابعة على أنھا لمنشأة اقتصادية واحدة.والمصروفات والتدفقات النقدية 

بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك للتغير في حصة  –أولي بشكل  –ھي طريقة محاسبة يُثبت بموجبھا االستثمار  طريقة حقوق الملكية
 احصتھ ةالمستثمرالمنشأة . ويتضمن ربح أو خسارة االستحواذستثمر فيھا بعد في صافي أصول المنشأة المُ  ةلمستثمرالمنشأة ا

الدخل الشامل اآلخر  من نصيبھا ةلمستثمرلمنشأة في ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيھا ويتضمن الدخل الشامل اآلخر ل
  للمنشأة المستثمر فيھا.

   ھو ترتيب يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليه. ترتيب مشترك

عندما تتطلب القرارات  –فقط  – والتي توجدللسيطرة على ترتيب،  – تعاقدياً  – ھي التقاسم المتفق عليهالسيطرة المشتركة
  األطراف المتقاسمة للسيطرة.من قبل موافقة باألجماع الحول األنشطة ذات الصلة 

سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق ف مشروع مشترك صافي أصول ھو ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي لھا  ي 
  الترتيب.

  . ھو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك مشترك مشارك في مشروع

سياسة المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيھا،  التأثير المھم سيطرة وھو القدرة على المشاركة في قرارات ال لكنه ليس 
 أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

" وفي الملحق أ للمعيار القوائم المالية المنفصلة" 27من معيار المحاسبة الدولي  4ُعرفت المصطلحات التالية في الفقرة  4
" وتُستخدم في ھذا المعيار بالمعاني المحددة في المعايير الدولية للتقرير القوائم المالية الموحدة" 10الدولي للتقرير المالي 

 المالي التي ُعرفت فيھا:

 .السيطرة على منشأة مستثمر فيھا 

 .المجموعة 

 .المنشأة األم 

 .القوائم المالية المنفصلة 

 المنشأة التابعة.
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 التأثير المھم

 
 يةالتصويتالقوة كثر من أ% أو  20 بـ – من خالل منشآت تابعة)مثالُ مباشر أو غير مباشر (بشكل  – منشأةالتحتفظ  عندما 5

 أنعلى  –بشكل واضح  –ما لم يكن من الممكن التدليل ، مھملمنشأة المستثمر فيھا، فإنه يفترض أن يكون للمنشأة تأثير ل
بأقل  – )تابعة منشآت خالل من مثالً ( مباشر غير أو مباشر بشكل –منشأةال تحتفظ عندما وفي المقابل،. الحال ھو ليس ھذا
ما لم يكن من الممكن التدليل  مھم، تأثير للمنشأة يكونال أ يفترض فإنه فيھا، المستثمر للمنشأة التصويتية القوة من%  20 من
أخرى  ةمستثمرمنشأة  كبيرة أو أغلبية من قبل تمنع ملكية وليس بالضرورة أن على مثل ھذا التأثير. –واضح بشكل –
 .مھمتأثير لھا أن يكون  من منشأةَ ال

 :التالية الطرق من أكثر أو واحدب ،منشأةالمن قبل  ،تأثير مھموجود على  – عادةً  – يُقام الدليل 6

 ؛ أوفي المنشأة المستثمر فيھا ُمعادلة،حاكمة  جھةأي في أو  ،التمثيل في مجلس اإلدارة  )أ(

اركة في   )ب( اركة في  عملياتالمش ات، بما في ذلك المش ياس ع الس أنقرارات الوض أو  األرباح توزيعات بش
  ؛ أوالتوزيعات األخرى

  ؛ أوفيھا المستثَمربين المنشأة والمنشأة  نسبيةال ھميةاأل تذامعامالت ال   )ج(

  ؛ أواإلداريين الموظفينتبادل           )د(

  أساس.معلومات فنية  تقديم(ھـ)          

 ،عاديةقابلة للتحويل إلى أسھم تكون أو حقوق ملكية  دينأو أدوات ، ، أو خيارات شراء أسھمأسھم أذوناتمنشأة القد تمتلك  7
تخفض أن تصويتية إضافية أو  قوةالمنشأة  تمنحأن مكانية إيكون لھا  ُحولت،أو  ُمورستإذا  مشابھة والتي،أو أدوات أخرى 

السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى (أي حقوق التصويت الممكنة). ويؤخذ في  علىالتصويتية لطرف آخر  القوة
قابلة أو  للممارسةقابلة  التي تكون ممكنةالتصويت الحقوق وأثر وجود  مھم،نشأة تأثير الحسبان عند تقويم ما إذا كان للم

حقوق التصويت  تُعدوال  ، بما في ذلك حقوق التصويت الممكنة الُمحتفظ بھا من قبل منشآت أخرى.في الوقت الحالي لتحويلل
عندما، على سبيل المثال، ال يمكن ممارستھا أو تحويلھا حتى  في الوقت الحالي لتحويلقابلة لالممكنة قابلة للممارسة أو 

 .مستقبليحدث  حتى وقوعأو  مستقبليتاريخ 

الحقائق والظروف (بما في  جميعالمنشأة  تفحصمھم، التأثير الممكنة تساھم في التصويت العند تقويم ما إذا كانت حقوق  8
أو مجتمعة) الحسبان بشكل منفرد خذت في عاقدية أخرى سواء اُ ممارسة حقوق التصويت الممكنة وأي ترتيبات ت شروطذلك 

 الحقوق الممكنة. تلكتحويل لنوايا اإلدارة والقدرة المالية لممارسة أو  باستثناءالحقوق الممكنة،  علىالتي تؤثر 
 

والتشغيلية المالية  ةالمشاركة في قرارات السياس القدرة علىعلى منشأة مستثمر فيھا عندما تفقد  المھم التأثيرمنشأة التفقد  9
 ةنسبيالأو  ةمطلقالمستويات الفي  رتغي ،أو بدون ،مع المھم التأثيرالمنشأة المستثمر فيھا. ويمكن أن يحدث فقدان  لتلك
 إدارة أو محكمة،أو  ،لسيطرة حكومة خاضعةمنشأة زميلة عندما تصبح ، على سبيل المثال ،يحدث ذلك أن فيمكن .لملكيةل

  .نتيجة لترتيب تعاقدي – أيضا –ذلك  يحدث أن ويمكنأو جھة تنظيمية. 

 طريقة حقوق الملكية

  
زيادة  تتم، والتكلفةبزميلة أو مشروع مشترك  أةالستثمار في منشا يُثبت األولي، اإلثبات عند ،طريقة حقوق الملكية بموجب 10

تاريخ االستحواذ.  بعدالمنشأة المستثمر فيھا  خسارةأو  ربح من المستثمرة المنشأة نصيب إلثباتالدفتري  المبلغ تخفيض أو
. ةلمستثمرا للمنشأة ارةو الخسأ الربح ضمنالمنشأة المستثمر فيھا  خسارةأو  ربح من ةالمستثمر المنشأة نصيب ويُثبت

 المبلغ على التعديالتكون تقد والدفتري لالستثمار.  المبلغمستثمر فيھا المنشأة التوزيعات األرباح الُمستلمة من  وتخفض
 عن والناشئةفي المنشأة المستثمر فيھا  المستثمرة للمنشأة التناسبيةللتغيرات في الحصة  –أيضا  – ضروريةالدفتري 

 العقاراتتقويم الناشئة عن إعادة  تلكالتغيرات  ھذهالتغيرات في الدخل اآلخر الشامل للمنشأة المستثمر فيھا. وتتضمن مثل 
التغيرات  ھذه من ةالمستثمر المنشأة نصيب ويُثبتالعمالت األجنبية.  صرف أسعارفروق ترجمة  عن، ووالمعدات واآلالت
 .")عرض القوائم المالية" 1(أنظر معيار المحاسبة الدولي  المستثمرة للمنشأةالدخل الشامل اآلخر  ضمن
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ً  الُمستلمة رباحاأل الدخل على أساس توزيعات إثباتقد ال يكون  11 ً  قياسا  على ةمستثمرمنشأة  من قبلكتسب للدخل المُ  كافيا
عالقة ضعيفة بأداء  تنطوي علىستلمة قد المُ  األرباح ألن توزيعاتنظراً زميلة أو مشروع مشترك  منشأةفي  ھااستثمار

على المنشأة المستثمر  مھماً، تأثيراً أو  ،سيطرة مشتركة ةلمستثمرللمنشأة األن  المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. ونظراً 
. االعائد على استثمارھ في –نتيجة لذلك  –وأداء المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك إن للمنشأة المستثمرة حصة في فيھا، ف
تلك  من ربح أو خسارة نصيبھاتشمل لية المال ھانطاق قوائم الحصة من خالل توسيع هعن ھذ ةالمستثمرالمنشأة  تحاسب

ً إِْعالِميّ  اً الملكية تقرير تطبيق طريقة حقوق يوفر ،لذلك ونتيجةالمنشأة المستثمر فيھا.  عن صافي أصول المنشأة أكثر  ا
 خسارتھا.أو  وربحھاالمستثمرة 

حصة المنشأة في منشأة زميلة  تُحددحقوق تصويت ممكنة،  متضمنةممكنة أو مشتقات أخرى  حقوق تصويت عندما توجد 12
لحقوق التصويت  المحتملوال تعكس الممارسة أو التحويل  القائمةعلى أساس حصص الملكية  –فقط  – أو مشروع مشترك

 .13األخرى، ما لم تتطبق الفقرة  المشتقةاألدوات والممكنة 

 الحق في – في الوقت الحالي –تمنحھا  لمعاملةنتيجة  قائمةملكية  –جوھرال في – يكون للمنشأة ،في بعض الظروف 13
األخذ في  من خاللخصصة للمنشأة النسبة المُ  تُحدد ،ملكية. في مثل ھذه الظروفالالعوائد المرتبطة بحصة  على الحصول
 –في الوقت الحالي  – المنشأة تمنحواألدوات المشتقة األخرى التي  الممكنةلتصويت الحقوق الالحقة ممارسة الالحسبان 

  الحق في الحصول على العوائد. 

حصص في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة ال" على األدوات المالية"9ال ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  14
 الجوھر في – حقوق تصويت ممكنة المتضمنةتمنح األدوات  عندماالتي تتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

في الحصول على العوائد المرتبطة بحصة ملكية في منشأة زميلة أو مشروع مشترك، فإن  الحق الحالي الوقت في –
الحاالت األخرى، فإنه تتم المحاسبة عن األدوات المتضمنة  جميعفي  أما. 9األدوات ال تخضع للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .9وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  حقوق تصويت ممكنة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك

للمعيار  وفقاً لبيع لحتفظ به ستثمار أو جزء من االستثمار، في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ُمصنفا على أنه مُ االكن يلم  ما 15
 يُصنفيجب أن  فإنه"، لبيع والعمليات غير المستمرةلحتفظ بھا المُ  المتداولةاألصول غير " 5الدولي للتقرير المالي 

 .متداولأنه أصل غير  على ،لبيعلحتفظ به أنه مُ  علىصنف غير مُ  ،ستثماراال من مبقاةأو أي حصة  ،االستثمار

  

 تطبيق طريقة حقوق الملكية

  
منشأة التحاسب عن استثمارھا في  أن ،على منشأة مستثمر فيھا مھم،أو تأثير  ،المنشأة التي لھا سيطرة مشتركةيجب على  16

ً االستثمار لإلعفاء  ذلك يتأھل باستثناء عندمامشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية، المشروع الزميلة أو ال للفقرات  وفقا
17–19.  

 من تطبيق طريقة حقوق الملكية اتاإلعفاء

المنشأة ھي مشروع مشترك إذا كانت  وأزميلة  منشأةفي  ھاطريقة حقوق الملكية على استثمار أن تطبقمنشأة ال يلزمال  17
(أ) من المعيار الدولي 4في الفقرة الوارد  من النطاق ستثناءاال بموجبإعداد القوائم المالية الموحدة  معفاة من مٌّ منشأة أُ 

  :يما يلجميع  ينطبق عندما، أو 10للتقرير المالي 

، وأن لمنشأة أخرى – بشكل جزئي – مملوكة تابعة منشأة أو –بشكل كامل  – منشأة تابعة مملوكةھي المنشأة   )أ(
 تم إخطارھم عن عدم تطبيق ،حق التصويت لم يكن ليكون لھم –لوال ذلك  –بما فيھم اولئك الذين ، مالكھا اآلخرين

 ولم يعترضوا على ذلك. ،طريقة حقوق الملكيةلالمنشأة 

 خارج سوق أو أجنبي أو وطني مالية أوراق سوق( عام سوق فيلمنشأة لأو حقوق الملكية  الدينأدوات  تُتداولال   )ب(
 .)واإلقليمية المحلية األسواق ذلك في بما ،سوق نظامية

 ،أخرى تنظيمية ھيئة أو المالية لألوراق ھيئة لدى المالية قوائمھا إيداع، سياق فيليست  أو ،المنشأة تودعلم   )ج(
 .عام سوق فيدوات أي فئة من األ إصدار لغرض
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الستخدام العام وتلتزم متاحة ل موحدةقوائم مالية لھا،  وسيطة مٍّ منشأة أُ  أيأو  النھائية للمنشأة،المنشأة األم  دعِ تُ   )د(
ادلة من خالل الربح أو التي يتم فيھا توحيد المنشآت التابعة أو قياسھا بالقيمة الع بالمعايير الدولية للتقرير المالي

.10الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

رأس ل تنظيم منشأة ھي -أو بشكل غير مباشر من خالل– لبَ من قِ  منشأة زميلة أو مشروع مشتركفي  باستثمارعندما يحتفظ  18
المرتبطة  صناديق التأمين بما في ذلك مشابھةمنشآت و استثمارية صندوق أمانة أو، صندوق مشتركخاطر، أو المال المُ 
القيمة ب والمشروعات المشتركة في تلك المنشآت الزميلة االستثماراتتقيس  تختار أن لمنشأة أنفإنه يمكن ل، باالستثمار

ً  الربح أو الخسارة من خاللالعادلة   .9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

 المال لرأس تنظيم من خالل – بشكل غير مباشر – حتفظ بجزء منهيُ للمنشأة استثمار في منشأة زميلة، و عندما يكون 19
 المرتبطة التأمين صناديق ذلك في بما مشابھةمنشآت  و ثماريةصندوق أمانة است أو، أو صندوق مشترك، الُمخاطر
 خالل من العادلة بالقيمة الزميلة المنشأة في ستثمارذلك الجزء من اال تقيس أن تختار أن للمنشأة يمكن فإنه، باالستثمار

ً  الخسارة أو الربح خاطر، أو رأس المال المُ  لتنظيم، وذلك بغض النظر عما إذا كان 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا
، تأثير المرتبطة باالستثمار صناديق التأمين بما في ذلك المشابھةمنشآت ولل،  ئتماناال صندوقلأو ، مشتركال صندوقلل

تطبق طريقة حقوق الملكية أن  إنه يجب على المنشأةإذا قامت المنشأة بذلك االختيار، فوعلى ذلك الجزء من االستثمار.  مھم
 صندوق، أو الُمخاطر المال لرأس تنظيممن خالل  ال يُحتفظ بهزميلة المنشأة الفي  استثمارھاتبقي من على أي جزء مُ 

 .باالستثمار المرتبطة التأمين صناديق ذلك في بما ومنشآت مشابھة ثماريةصندوق أمانة است أو مشترك،

 لبيعلحتفظ بھا مُ  على أنهتصنيف ال

في منشأة زميلة أو  ن االستثمارجزء مالأو  ستثماراالعلى  5المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي على يجب  20
أي جزء متبقي من  عنيجب أن تتم المحاسبة ولبيع. لحتفظ به مُ ليُصنف على أنه  الضوابطستوفي ي الذي مشروع مشترك

حتى يتم لبيع، باستخدام طريقة حقوق الملكية لحتفظ به مُ على أنه  لم يُصنف االستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك
يجب على المنشأة أن تحاسب عن أي إنه ف االستبعاد، يجري أنلبيع. وبعد لحتفظ به مُ الذي ُصنف على أنه الجزء  استبعاد
ً في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك  مبقاة ةحص في  المبقاة ةالحص تستمر، ما لم 9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

 زميلة أو مشروع مشترك، وفي ھذه الحالة تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية.كونھا منشأة 

على أنه  –سابقاً  –، والذي ُصنف في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،جزء من االستثمارالأو  ،ستثمارااليعد عندما ال  21
بأثر  – باستخدام طريقة حقوق الملكية عنهيجب أن تتم المحاسبة إنه ، فكذلك ليُصنف الضوابط مستوفيالبيع، لحتفظ به مُ 

التصنيف لفترات منذ لالمالية  يجب أن تُعدل القوائم ،ثم ومنلبيع. لحتفظ به مُ  تصنيفه على أنهتاريخ اعتبارا من  – رجعي
  لبيع.لمحتفظ به  على أنه

 استخدام طريقة حقوق الملكية التوقف عن

منشأة عن كونه  ھااستثمار فيهتوقف يالذي تاريخ الاستخدام طريقة حقوق الملكية من  أن تتوقف عن المنشأة علىيجب  22
 :اً، وذلك كما يليمشترك اً زميلة أو مشروع

للمعيار الدولي للتقرير  وفقاً يجب على المنشأة أن تحاسب عن استثمارھا إنه منشأة تابعة، ف االستثمارإذا أصبح   )أ(
 .10لمعيار الدولي للتقرير المالي " وااألعمال"تجميع  3المالي 

ُ  السابق مشتركالمشروع الأو  السابقة زميلةالمنشأة الفي  المبقاةالحصة  عندما تكون  )ب( يجب على إنه ، فأصالً ماليا
 اقيمتھ على أنھا ھي المبقاةالقيمة العادلة للحصة  اعتباربالقيمة العادلة. ويجب  المبقاةأن تقيس الحصة  المنشأة

 تُثبتالمنشأة أن  على يجبو. 9للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقاً أصل مالي على أنھا  اإلثبات األوليالعادلة عند 
 بين: فرقأي  ضمن الربح أو الخسارة

في المنشأة الزميلة أو المشروع  جزئية حصة استبعادمن  متحصالتوأي  مبقاةالعادلة ألي حصة  القيمة )1( 
 بين؛ والمشترك

 .طريقة حقوق الملكية إيقافلالستثمار في تاريخ  المبلغ الدفتري )2( 

الُمثبتة المبالغ  جميعيجب على المنشأة أن تحاسب عن إنه استخدام طريقة حقوق الملكية، ف عنمنشأة ال تتوقفعندما        )ج(
 استبعدتإذا  سيُتطلبالذي كان  هذلك االستثمار على األساس نفسب فيما يتعلق اآلخرالدخل الشامل  ضمن –سابقاً  –

 .المتعلقة بهاألصول وااللتزامات  – مباشربشكل  –المنشأة المستثمر فيھا 
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المستثمر ضمن الدخل الشامل اآلخر من قبل المنشأة  –سابقاً  –إذا كان سيُعاد تصنيف مكسب أو خسارة، ُمثبته  ،عليه وبناءً  23
 ةراالمكسب أو الخس تصنيف تُعيدالمنشاة فإن ، ذات العالقةاألصول أو االلتزامات  لى الربح أو الخسارة من استبعادإ ،فيھا

فعلى سبيل ق الملكية. طريقة حقو إيقافإعادة تصنيف) عند  على أنھا تعديل( الربح أو الخسارة إلىمن حقوق الملكية 
 وتتوقفأجنبية  بعملية من تبادل العمالت تتعلق فروق تراكميةمنشأة زميلة أو مشروع مشترك لدى  عندما يكون، المثال

 –سابقاً  –الُمثبتة  ةالخسار وألمكسب تصنيف ا تُعيديجب على المنشأة أن إنه استخدام طريقة حقوق الملكية، ف عنالمنشأة 
 .لى الربح أو الخسارةإ، األجنبية بالعملية ، فيما يتعلقالدخل الشامل اآلخر ضمن

 استثمار في مشروع مشترك استثماراً  يصبحفي مشروع مشترك، أو  استثمار في منشأة زميلة استثماراً  عندما يصبح 24
 .المبقاةالحصة طريقة حقوق الملكية وال تعيد قياس  تطبيقالمنشأة تستمر في فإن في منشأة زميلة، 

 الملكية حصةالتغيرات في 

يستمر تصنيف االستثمار إما كشركة زميلة منشأة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك، ولكن الحصة ملكية  تنخفض عندما 25
 –سابقاً  – الُمثبت الخسارةأو  المكسبمن  القدرتصنيف ى المنشأة أن تُعيد يجب علإنه ، فأو مشروع مشترك على التوالي

أن  إذا كان سيُتطلب، وذلك إلى الربح أو الخسارة ،في حصة الملكية االنخفاضالمتعلق بذلك و ،الدخل الشامل اآلخر ضمن
 ذات العالقة.األصول أو االلتزامات  استبعادخسارة عند الربح أو ال إلى ةالمكسب والخسار ھذا يُعاد تصنيف

 إجراءات طريقة حقوق الملكية

في المعيار الدولي  الُموضحة التوحيدجراءات إل مشابھة ناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكيةمالتي تُعد من اإلجراءات  كثير 26
 منشأةاإلجراءات المستخدمة في المحاسبة عن االستحواذ على  تحكمالمفاھيم التي فإن ، ذلك لىإ إضافة. 10للتقرير المالي 

 استثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك. اقتناءلمحاسبة عن ا فيتبنييھا  – أيضا – يتمتابعة 

 تلك في من قبل المنشأة األم ومنشآتھا التابعة الحيازاتمجموعة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ھو مجموع النصيب  27
 المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة حيازات تجاھليتم  ،ھذا الغرضول. المشروع المشترك وأ الزميلةالمنشأة 
زميلة أو مشروعات منشآت أو  ،. وعندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك منشآت تابعةى في المجموعةاألخر

في الحسبان عند تطبيق طريقة حقوق المأخوذة والدخل الشامل اآلخر وصافي األصول  الربح أو الخسارة،مشتركة، فإن 
المنشأة الزميلة أو  نصيبأو المشروع المشترك (بما في ذلك  في القوائم المالية للمنشأة الزميلة الُمثبتةالملكية ھي تلك 

الزميلة أو مشروعاتھا المشتركة)،  ھامنشآت وصافي أصول والدخل الشامل اآلخر ،الربح أو الخسارة منالمشروع المشترك 
 .)أ36 - 35(انظر الفقرتين  متماثلةسياسات محاسبية  نشأ عنھاتضرورية  تعديالتبعد أي 

التي تنطوي على أصول "الصاعدة" و"النازلة" في القوائم المالية للمنشأة المكاسب والخسائر الناتجة عن المعامالت  تُثبت 28
) الُموحدةمنشآتھا التابعة  بما في ذلكمنشأة (البين ، 3ال تشكل أعمال، كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المنشأة الزميلة أو بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العالقة  –فقط  – المشترك ھاالزميلة أو مشروع تھاومنشأ
منشأة زميلة أو مشروع مشترك إلى "المعامالت الصاعدة" ھي، على سبيل المثال، مبيعات أصول من  .المشروع المشترك

ويتم استبعاد نصيب المنشأة في مكسب أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الناتجة من ھذه  ة.المستثمر المنشأة
 منشأتھاإلى  ةالمستثمرمن المنشأة أصول ب مبيعات أو مساھمات"المعامالت النازلة" ھي، على سبيل المثال، المعامالت. 

 المشترك. ھاالزميلة أو مشروع

 ةأو المساھم التي سيتم بيعھاألصول من اصافي القيمة القابلة للتحقق في  انخفاضعلى  دليالً  لةالمعامالت الناز توفرعندما  29
عندما و. من قبل المنشأة المستثمرة تلك الخسائر بالكامل أن تُثبتيجب فإنه ھبوط في قيمة تلك األصول، خسارة أو  ،بھا

خسارة أو  التي سيتم شراؤھا،األصول من صافي القيمة القابلة للتحقق  انخفاض فيعلى  دليالً  توفر المعامالت الصاعدة
 تلك الخسائر.  من نصيبھا تثبتأن  ةالمستثمرعلى المنشأة يجب إنه ھبوط في قيمة تلك األصول، ف

في  معرفة ھيكما  أعماالً، تشكل ال نقديةغير  بأصول المساھمةمن  ينالناتج الخسارة أو المكسبالمحاسبة عن  تجب 30
مقابل حصة ملكية في المنشأة الزميلة أو المشروع  فيمنشأة زميلة أو مشروع مشترك ل ،3المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً  ،المشترك في معيار  المصطلح ھذا توضيح تم كما االقتصادي، الجوھر إلىالمساھمة  تفتقر عندما باستثناء، 28للفقرة  وفقا
المكسب  إن، فاالقتصادي الجوھرتلك المساھمة إلى  مثل تفتقر فعندما". والمعدات اآلالتو العقارات" 16المحاسبة الدولي 
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المكاسب والخسائر  ھذهمثل  تُستبعد. ويجب أن 31الفقرة  –أيضا  –طبق نما لم ت تُثبت وال ،غير محققة تُعد الخسارةأو 
أنھا  علىعرض أن تُ  يجوزالمحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية، وال  تغير المحققة مقابل االستثمار الذي تم

مكاسب أو خسائر مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة أو في قائمة المركز المالي للمنشأة التي تم فيھا المحاسبة 
 عن االستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

فإن  مشترك،حصة ملكية في منشأة زميلة أو مشروع  تلقيإضافة إلى  ،نقدية أو غير نقدية منشأة أصوالً ال استلمتإذا  31
 المتعلقةالمساھمة غير النقدية على خسارة المكسب أو الالجزء من  أو الخسارة الربح ضمن –بالكامل  – المنشأة تثبت

 الُمستلمة.غير النقدية  وأباألصول النقدية 

 ھي كما ،تشكل أعماالً  أصولة التي تنطوي على ــعن المعامالت النازل ينالناتج ارةــالخسأو  المكسب كامل إثبات مــيت         أ 31
الزميلة أو  منشأتھا وبين) الموحدةالتابعة  منشآتھافي ذلك  بما( المنشأةبين  ،3 في المعيار الدولي للتقرير المالي معرفة

  ة.المستثمر لمنشأةالمالية ل القوائم فيوذلك  المشترك، المشروع

قد تبيع المنشأة أو تساھم بأصول من خالل أثنين أو أكثر من ترتيب من الترتيبات (المعامالت). عند تحديد ما إذا كانت       ب 31
، فإنه يجب على المنشأة 3األصول المباعة أو المساھم بھا تشكل أعماالّ، كما ھي معرف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

األخذ في الحسبان فيما إذا كان البيع أو المساھمة بتلك األصول ھو جزء من الترتيبات المتعددة التي ينبغي المحاسبة عنھا 
  .10من المعيار الدولي للتقرير المالي  97كمعاملة واحدة وفقاً للمتطلبات في الفقرة ب

  
ً مشترك اً صبح فيه منشأة زميلة أو مشروعيتتم المحاسبة عن االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي  32 . ا

صول ألصافي القيمة العادلة  منبين تكلفة االستثمار ونصيب المنشأة  فرقاالستثمار، تتم المحاسبة عن أي  اقتناء وعند
 كما يلي: قابلة للتحديدال ھاتفيھا والتزاما لمنشأة المستثمرا

تلك إطفاء بسمح ال يُ ولالستثمار.  في المبلغ الدفتريمشترك المشروع الزميلة أو المنشأة الب المتعلقةالشھرة  تُضمن  )أ(
 الشھرة.

 القابلة للتحديد ھالتزاماتاو فيھا لمنشأة المستثمراصول ألصافي القيمة العادلة  منالمنشأة  لنصيبأي زيادة  تُضمن  )ب(
المشروع  وأالمنشأة الزميلة  أو خسارة ربح منالمنشأة  نصيبعند تحديد على أنھا دخل عن تكلفة االستثمار 

 االستثمار.  يُقتنى فيھاالفترة التي  فيالمشترك 

المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك  خسارةأو  ربح منالمنشأة  على نصيب التعديالت المناسبة وبعد االستحواذ، تُجرى
. االستحواذتاريخ في  قيمھا العادلة الُمستند إلىاستھالك األصول القابلة لالستھالك  ن أجل، على سبيل المثال، المحاسبة عنم

المنشأة الزميلة أو المشروع  خسارةأو  ربح منالمنشأة  على نصيب التعديالت المناسبة بعد االستحواذ، تُجرىوبالمثل، 
 .والمعدات واآلالت العقاراتأو الشھرة قيمة  مثالً في ،ھبوطالخسائر لالمشترك 

المنشأة عند تطبيق طريقة حقوق من قبل ستخدم أحدث القوائم المالية المتاحة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تُ  33
فإن للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، عن نھاية فترة التقرير للمنشأة وعندما تختلف نھاية فترة التقرير الملكية. 

المالية نفسه للقوائم تاريخ ال كما ھي فيستخدام المنشأة، قوائم مالية ال، تُعد المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك
 من غير العملي فعل ذلك.للمنشأة، ما لم يكن 

34  ً لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك  ،ق طريقة حقوق الملكيةتطبي الُمستخدمة في ،تُعد القوائم الماليةعندما ، 33للفقرة  وفقا
المعامالت أو  ألثار تعديالت تُجرىيجب أن  فإنهالمنشأة،  من قبلستخدم تاريخ يختلف عن ذلك التاريخ المُ كما ھي في 

بين  الفرق يكون أالعلى أية حال، يجب وبين ذلك التاريخ وتاريخ القوائم المالية للمنشأة.  تحدثالتي  المھمةاألحداث 
أن يكون طول فترات ويجب . أشھرن ثالثة أكثر مللمنشأة ذلك للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك و فترة التقريرنھاية 
 ھو نفسه من فترة إلى أخرى. نھايات فترات التقريربين  وأي فرق التقرير

 .شابھةتالم ظروفال في المتماثلة حداثاألو عامالتلمل متماثلةيجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية  35

غير تلك الخاصة  ،منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبيةعندما تستخدم أ، 36باستثناء ما ھو مبين في الفقرة  36
لمنشأة لجعل السياسات المحاسبية ل تعديالتأن تُجرى  يجبفإنه ، متشابھةفي ظروف  متماثلةوأحداث  لمعامالت ،لمنشأةبا

ستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو عندما تُ وذلك  ،المنشأةب تلك الخاصةالزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع 
 تطبيق طريقة حقوق الملكية. من قبل المنشأة فيالمشروع المشترك 
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التي ليست منشأة استثمارية في ذاتھا لھا ملكية في منشأة ، إذا كانت المنشأة 36على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة         أ 36
زميلة أو مشروع المشترك يعدان منشأة استثمارية، فإنه يجوز للمنشأة عند تطبيقھا طريقة حقوق الملكية أن تبقي على قياس 

ا المشترك في منشآت القيمة العادلة التي تطبقھا ھذه المنشأة االستثمارية على حصص ملكية منشأتھا الزميلة أو مشروعھ
  تابعة.

أطراف أخرى  والتي يُحتفظ بھا من قبل ألرباحلمجمعة قائمة لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك أسھم ممتازة  عندما يكون 37
توزيعات ب التعديلالربح أو الخسارة بعد  من نصيبھاالمنشأة تحسب  فإنحقوق ملكية،  والتي تُصنف على أنھابخالف المنشأة 
 .األرباح، أو لم يُعلن عنھا عن توزيعاتاُعلن سواء  ،تلك األسھم مثل األرباح على

 ،حصتھا في المنشأة الزميلة أو المشروع المشتركمع  منشأة زميلة أو مشروع مشترك من خسائر منشأةال تساوى نصيبإذا  38
زميلة أو مشروع مشترك ھي  في منشأة الحصةضافية. اإلخسائر ال من نصيبھا تتوقف عن إثباتالمنشأة إن ف زاد عنھا، أو

أي  إلى ةباإلضاف ،حدد باستخدام طريقة حقوق الملكيةلالستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك مُ  المبلغ الدفتري
جزًء من صافي استثمار المنشأة في المنشأة الزميلة أو المشروع  – الجوھرفي  – تشكلوالتي حصص طويلة األجل 

 – يُعدفي المستقبل القريب،  أن تحدث تسويتهالمحتمل  من غير أوغير الُمخطط لتسويته البند فعلى سبيل المثال، المشترك. 
البنود األسھم  ھذهمثل  تشملالمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. وقد تلك المنشأة في  امتداداً الستثمار – الجوھرفي 

المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين، أو  تشملطويلة األجل، ولكنھا ال  أو القروض تحت التحصيلوالمبالغ الممتازة 
مثل القروض  كافية، لھا ضماناتيوجد طويلة األجل  مبالغ تحت التحصيلأو أي  المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين

ثمار المنشأة في األسھم العادية على المكونات است عن زيادةً باستخدام طريقة حقوق الملكية  الُمثبتةلخسائر تنطبق االمضمونة. 
 .التصفية) في ولويةاأل(بمعنى  ألقدميتھااألخرى لحصة المنشأة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك بترتيب معاكس 

 المنشأة من تحملته ما – فقط –بقدر  ويُثبت التزام، خسائر إضافية، تحملحصة المنشأة إلى الصفر، يتم أن تُخفض  بعد 39
 وعندما تقوممدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.  ما قامت به منأو  ضمنيةأو  التزامات نظامية

 –األرباح  ھذه من نصيبھا تستأنف إثباتأرباح، فإن المنشأة  عن –الحقاً  –بالتقرير  المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك
 .ثبتةالخسائر غير المُ  من نصيبھااح مع األرب من نصيبھاتساوى يبعد أن  – فقط

 ھبوط الخسائر 

ً خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك  إثباتبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك  40 فإن ، 38للفقرة  وفقا
ھناك أي دليل موضوعي على أن صافي االستثمار في المنشأة الزميلة  ما إذا كان لتحددج 41-أ41الفقرات المنشأة تطبق 

 أو المشروع قد ھبطت قيمته 

لملكيتھا األخرى في المنشأة الزميلة أو المشروع  9متطلبات الھبوط في المعيار الدولي للتقرير المالي  المنشأةتطبق  41
  التي ال تشكل جزءاً من صافي االستثمارو 9المشترك التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

تھبط قيمة صافي االستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ويتم تكبد خسائر ھبوط إذا، وفقط إذا كان ھناك دليالً           أ41
ً على الھبوط نتيجة لحدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لصافي االستثمار ("حدث خسارة") وأن حدث الخسارة  موضوعيا

نقدية المستقبلية المقدرة من صافي االستثمار يمكن تقديرھا بشكل يمكن االعتماد عليه. (أو أحداثھا) لھا تأثير على التدفقات ال
قد ال يكون من الممكن التعرف على حدث واحد منفصل تسبب في الھبوط. وبدالً من ذلك فإن األثر المجمع لعدة أحداث قد 

المستقبلية، بغض النظر عن مدى احتماليتھا.  يكون ھو الذي تسبب في الھبوط. وال يتم إثبات الخسائر المتوقعة لألحداث
الدليل الموضوعي على أن صافي االستثمار قد ھبطت قيمته يتضمن بيانات قابلة للمالحظة تسترعي إنتباه المنشأة عن 

  أحداث الخسائر التالية: 
  

 الصعوبات المالية الكبيرة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.  )أ(
  

 التعثر أو العجز في السداد بواسطة المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.مخالفة العقد مثل   )ب(

 تنازالت المشترك المشروع أو الزميلة لمنشأتھا المالي بالعجز تتعلق نظامية أو اقتصادية ألسباب المنشأةتمنح      ) ج(
  .لم تكن لتمنحه لوال ذلك المشترك المشروع أو الزميلة للمنشأة

  المحتمل أن تدخل المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في إفالس أو إعادة ھيكلة مالية. أنه من     (د)  

  غياب سوق نشط لصافي االستثمار بسبب الصعوبات المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.   (ھـ) 
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الزميلة أو المشروع المشترك لم تعد تتداول في سوق غياب سوق نشط بسبب أن حقوق الملكية أو األدوات المالية للمنشأة       ب 41
عام ال يعد دليالً على الھبوط في القيمة. وال يعد تخفيض التصنيف اإلئتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أو 

على الرغم من أنه  إنخفاض القيمة العادلة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك دليالً، في حد ذاته، على الھبوط في القيمة،
  قد يكون دليالً على الھبوط في القيمة عند أخذه في االعتبار مع المعلومات األخرى المتاحة.

  
  

قيمة صافي االستثمار في أدوات  أ، يتضمن الدليل الموضوعي على الھبوط في41باإلضافة إلى أنواع األحداث في الفقرة        ج 41
روع المشترك المعلومات عن التغيرات الھامة ذات اآلثار السلبية التي حدثت في البيئة التقنية الملكية للمنشأة الزميلة أو المش

والسوقية واالقتصادية والقانونية التي تعمل فيھا المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، وتشير إلى أن تكلفة االستثمار في 
لطويل للقيمة العادلة لالستثمار في أدوات الملكية إلى أقل من تكلفتھا أدوات الملكية قد ال يمكن استردادھا. الھبوط الھام أو ا

  يعد دليالً موضوعياً على الھبوط في القيمة.
  
  

 – تُثبتال  ،مشتركالمشروع الزميلة أو المنشأة الستثمار في لالالدفتري  المبلغ من جزءً  تُشكل التي ،نظراً ألن الشھرة 42
 ةقيمة الشھرة الوارد فيتطبيق متطلبات اختبار الھبوط  بموجب –بشكل منفصل  – للھبوط تُختبرال  ابشكل منفصل، فإنھ

ً  ،بدال من ذلكو". قيمة األصول فيھبوط ال" 36في معيار المحاسبة الدولي  يُختبر  ،36معيار المحاسبة الدولي ل ووفقا
 االستخدام قيمة( منه استرداده الممكن المبلغمقارنة ب وذلكأصل واحد،  أنه على للھبوطلالستثمار  الدفتري المبلغإجمالي 

ً و القيمة العادلة أ ج 41 –أ 41 الفقراتتطبيق  يشيرعندما  وذلك، الدفتري مبلغه) مع أكبر أيھما ،البيع تكاليف منھا مطروحا
الُمثبتة في تلك الظروف ألي أصل، بما في ذلك  الھبوطخسارة  تُخصص وال .ھبطت قد االستثمار قيمه أن احتمال إلى

ً مشترك. المشروع الزميلة أو المنشأة الفي  لالستثمارالدفتري  المبلغ من جزءً  تُشكل التيالشھرة،  ، يُثبت أي لذلك وتبعا
ً عكس لخسارة الھبوط تلك  ً  –زيد به يبالقدر الذي  36معيار المحاسبة الدولي ل وفقا استرداده من المبلغ الممكن  – الحقا

 :المنشأة تُقدرلالستثمار،  االستخدام قيمةاالستثمار. وعند تحديد 

المنشأة الزميلة أو المشروع  من قبلالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تتولد  من نصيبھا  )أ(
من  تالمشترك، بما في ذلك التدفقات النقدية من عمليات المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك والمتحصال

 ، أوالستثمارلالنھائي  االستبعاد

من االستثمار  ستُستلمتوزيعات األرباح التي  عنالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنشأ    )ب(
  .هلالنھائي  االستبعادومن 

 نفسھا. النتائج كال الطريقتين تعطي ،استخدام االفتراضات المناسبةوب

استثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك لكل منشأة زميلة أو مشروع من  القابل لالسترداد المبلغ تقديريجب أن يتم  43
 مستقلةتكون  االستخدام المستمرتدفقات نقدية داخلة من  انيولد ال المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ما لم تكنمشترك، 

 تلك المتولدة من األصول األخرى للمنشأة. عن –إلى حد كبير  –

 القوائم المالية المنفصلة

 
ً للمنشأة  المنفصلةيجب أن تتم المحاسبة عن االستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك في القوائم المالية  44  10للفقرة  وفقا

 )2011 الُمعدل في( 27من معيار المحاسبة الدولي 

 تاريخ السريان والتحول

 
. األبكربالتطبيق  يُسمح. وهأو بعد ،2013يناير  1ي فلفترات السنوية التي تبدأ ا علىالمنشأة أن تطبق ھذا المعيار  علىيجب  45

تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  وأنالحقيقة،  تلكعليھا أن تفصح عن  يجب فإنه أبكر،وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار 
فصاح عن اإل" 12المعيار الدولي للتقرير المالي و"، المشتركة الترتيبات" 11المعيار الدولي للتقرير المالي و، 10

 .) في الوقت نفسه2011في  الُمعدل( 27" ومعيار المحاسبة الدولي الحصص في المنشآت األخرى
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 يجب. ج 41 –أ 41الفقرات  ضافأو 42 – 40, الفقرات 2014الصادر في يوليو  ،9 الماليل المعيار الدولي للتقرير عدّ         أ45
  .9المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق عندما التعديالت تلك تطبيق المنشأة على

غسطس أ, الصادرة في ) 27 الدولي المحاسبة معيار في(التعديالت  "المنفصلة المالية القوائم في الملكية حقوق طريقة" لعدّ      ب 45
او بعده بأثر  2016يناير  1التي تبدأ في  السنوية الفترات على التعديل ذلك تطبيق المنشأة على يجب. 25 الفقرة, 2014

 بالتطبيق يسمح. "واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات سبيةالسياسات المحا" 8رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
  .الحقيقة تلك عن فصاحاإل عليھا يجبف بكرأ فترة على التعديل ذلك منشأةال طبقت إذاقبل ھذا التاريخ. 

(التعديالت في المعيار الدولي  مشروعه المشترك" وأ الزميلة ومنشأته مستثمرالبھا بين  المساھمةو أصول أبيع ل "عدّ       ج 45
 –أ 31ضاف الفقرتين أو 30و 28الفقرتين  2014 سبتمبر) الصادر في 28ومعيار المحاسبة الدولي  10للتقرير المالي 

بھا الذي يحدث في الفترات السنوية  المساھمةو أصول التعديالت مستقبليا على بيع األب. يجب على المنشأة تطبيق تلك 31
يجب ف على فترة أبكرمنشأة تلك التعديالت الطبقت  إذابالتطبيق قبل ھذا التاريخ.  يسمحو بعده. أ 2016يناير  1التي تبدأ في 

  فصاح عن تلك الحقيقة.عليھا اإل

والمعيار الدولي للتقرير  10 المالي للتقرير الدولي المعيار في(التعديالت  "التوحيد استثناء تطبيق: االستثمارية المنشآت" لعدّ       د 45
 يجبأ. 36 الفقرة ضافأو 36و 27و 17 ات, الفقر2014ديسمبر  في الصادر), 28ومعيار المحاسبة الدولي  12المالي 
. يسمح بالتطبيق قبل ھذا بعده وأ 2016 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت تلك تطبيق المنشأة على

  . الحقيقة تلك عن فصاحاإل عليھا يجبف أبكرمنشأة تلك التعديالت على فترة الطبقت  وإذاالتاريخ. 

 9 اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي

 الدولي المعيار إلى إشارة أي فإن، 9المعيار الدولي للتقرير المالي  – بعد – لم تطبق نولك ،منشأة ھذا المعيارالإذا طبقت  46
  .39 الدولي المحاسبة معيار إلى إشارة أنھا على تقرأ أن يجب 9 المالي للتقرير

  

 )2003( 28سحب معيار المحاسبة الدولي 
 

 ).2003في  الُمنقح( "في المنشآت الزميلة اتاالستثمار"28يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  47
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   29معيار المحاسبة الدولي 
  1الجامح االقتصادات ذات التضخمالتقرير المالي في 

  

  النطاق

  
أة  ،بما في ذلك القوائم المالية الموحدة ،يجب تطبيق ھذا المعيار على القوائم المالية     1 عملتھا الوظيفية تكون ألي منش

. جامح تضخم ذيھي عملة اقتصاد 

. تفقد عرضھا إعادةدون بوالمركز المالي بالعملة المحلية  لالتقرير عن نتائج التشغي ُمْجِديالليس من  ،جامح تضخم ذيفي اقتصاد       2
رائية ب  ،حدثت في أوقات مختلفةقد حداث األخرى التي األمقارنة المبالغ من المعامالت والذي تكون عنده  معدلالالنقود القوة الش

  مضللة.   ،ھاضمن الفترة المحاسبية نفسولو حتى 

عرض القوائم المالية وفقا  إعادةتحديد متى يصبح  نإ. جامحتضخم  ظھرقد  يفترض أنه عندهوالذي ھذا المعيار معدال مطلقا  يقرال      3
 تقتصر ال ولكن التي تشمل،و للدولة،خصائص البيئة االقتصادية  الجامحالتضخم يدلل على مسألة اجتھاد. و ھيلھذا المعيار ضروريا 

  :ما يلي على،

ل     (أ)  وميفض كان  عم اظالس ة ب االحتف ي عمل ة أو ف ر نقدي ول غي ي أص روتھم ف ةث بيا.  أجنبي تقرة نس تم مس ورا–وي  - ف
  القوة الشرائية.العملة المحلية للحفاظ على بمبالغ المحتفظ بھا ال استثمار

 يمكن أنمستقرة نسبيا. و أجنبيةعملة ب باعتبارھا العملة المحلية ولكنب باعتبارھا لى المبالغ النقدية ليسإالسكان  ينظر عموم  (ب) 
  األسعار بتلك العملة.  عن عالنيتم اإل

حتى ولو كانت  ،لشرائية خالل فترة االئتمانتعوض الخسارة المتوقعة للقوة ا التي سعاراألب ألَجل تتم المبيعات والمشتريات  (ج) 
  الفترة قصيرة.

  .لألسعار جور واألسعار بمؤشراألو ،الفائدة معدالت يتم ربط   (د) 

  .   ھاأو يتجاوز ،%100 نسبة على مدى ثالث سنوات الُمجمعيقارب معدل التضخم   ) ـ(ھ
       

من التاريخ اعتبارا ھذا المعيار  ،الجامح التضخم ذي هنفس االقتصاد عملةب بالتقريرتقوم التي  ،ن تطبق جميع المنشآتأ األفضلمن     4
 جامحوجود تضخم بفيھا  تقرمن بداية فترة التقرير التي اعتبارا ينطبق ھذا المعيار على القوائم المالية ألي منشأة  ،. ومع ذلكهنفس
  . ابعملتھ تقوم بالتقريرالتي  الدولةفي 

  

  عرض القوائم المالية إعادة

  
سبب قوى تت يمكن أنعامة. والمحددة أو الجتماعية االقتصادية واالو ،سياسيةالقوى من ال لعديدنتيجة لكالوقت مرور تتغير األسعار مع     5

عن بعضھا  –بشكل كبير ومستقل - بعينھازيادة أو انخفاض أسعار  ، فيمثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية محددة،
في القوة الشرائية العامة  وبالتاليينتج عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام لألسعار  يمكن أن ،ذلك إلى باإلضافة. البعض
  للنقود.

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون  بحيث 29غير المجلس المصطلحات المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي  ،2008في مايو  المصدركجزء من "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي"   1

الربح أو 'إلى  'صافي الدخل'و 'نتائج العمليات'و(ب) وتم تعديل  ،'القيمة العادلة'لى إ 'القيمة السوقية': (أ) تم تعديل يلي كمامتفقة مع المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي 
  .'الخسارة
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لتغيرات في المستوى العام لألسعار ل اعتباربذلك دون  للمحاسبةتقوم المنشآت التي تعد قوائمھا المالية على أساس التكلفة التاريخية       6
، . واالستثناء من ذلك ھو تلك األصول وااللتزامات التي تكون المنشأة مطالبةلزيادات في أسعار محددة ألصول أو التزامات مثبتةلو أ

القيمة العادلة،  إلىتتم إعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات  يمكن أن ،بالقيمة العادلة. فعلى سبيل المثال أو تختار، أن تقيسھا
 إلىتستند  تعرض بعض المنشآت قوائم مالية بالرغم من ذلك،العادلة. واألصول الحيوية بالقيمة أن يتم قياس  –بشكل عام –يُتطلب و

  ثار التغيرات في األسعار المحددة لألصول المحتفظ بھا. آالتي تعكس و الجاريةمدخل التكلفة 

مفيدة  تكونفإنھا  ،الجارية التاريخية أو مدخل التكلفة مدخل التكلفة إلىسواء كانت القوائم المالية تستند  ،جامحتضخم  ذيفي اقتصاد       7
ھاذا تم إ -فقط - ية فترة التقرير. وب التعبير عن ھا جارية في ن ياس ال لككوحدة الق لذ جة  ية  ،نتي مال يار على القوائم ال ھذا المع ينطبق 

آت التي  اد  تقوم بالتقريرللمنش خم ذيبعملة اقتص مح بعرض المعلومات المطلوبة بموجب ھذا المعيار على جامح تض نھا أ. وال يس
   . إعادة عرضھاالعرض المنفصل للقوائم المالية قبل على ال يشجع  ،. عالوة على ذلكعرضھا الُمعاد لقوائم مالية غيرل ملحق

بوحدة القياس معبراً عنھا  ،جامح تضخم ذيقتصاد عملتھا الوظيفية ھي عملة ا ، التي تكونلمنشأةلن تكون القوائم المالية أيجب      8
تند  ،الجارية في نھاية فترة التقرير واء كانت تس ا أ-مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة الجارية. ويجب  إلىس التعبير –يض

ابقة لرقام المقابلة األ عن بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير بة الدولي ولفترة الس  1المطلوبة بموجب معيار المحاس
ية" مال ما يي معلومات أ) و2007في  المنقح( "عرض القوائم ال المقارنة بعمالت  مبالغ. ولغرض عرض أبكر بفترات تعلقفي

بة الدولي  43(ب) و42ن االفقرت تنطبق ،عرض مختلفة رف العمالت  آثار" 21من معيار المحاس عار ص التغيرات في أس
 . "جنبيةاأل

  عنه بشكل منفصل. اإلفصاحالربح أو الخسارة و ضمنالمكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي  أن يتم إدراجيجب      9

عادةتطلب ت    10 يار تطبيق  عرض إ ھذا المع قا ل ية وف مال نةجراءات إالقوائم ال فة إ معي ا ھاد.  إلىض عداالجت بت التطبيق ويُ ثا ھذه  ال ل
 الُمعادفي القوائم المالية  تضمينھايتم  التيلمبالغ الناتجة لأكثر أھمية من الدقة الكاملة -من فترة إلى أخرى -اإلجراءات واالجتھادات 

  .عرضھا

  التكلفة التاريخيةبالقوائم المالية 
  

  قائمة المركز المالي
  

من  ،بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير التعبير عنھا-بالفعل  -يتم ال التي  ،مبالغ قائمة المركز المالي إعادة عرضيتم     11
  سعار.لأل تطبيق مؤشر عامخالل 

بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير. البنود النقدية ھي  التعبير عنھا-بالفعل -يتم  ألنهنظراً البنود النقدية  إعادة عرضال يتم     12
 .نقداً أو دفعھا  استالمھابھا والبنود التي سيتم النقود المحتفظ 

وفقا لالتفاقية  ،مؤشربمثل سندات وقروض مربوطة  ،التغيرات في األسعار بموجب اتفاقيةبيتم تعديل األصول وااللتزامات المربوطة     13
 الُمعادھذه البنود بھذا المبلغ المعدل في قائمة المركز المالي  تسجيل يتموالقائم في نھاية فترة التقرير.  من أجل التأكد من المبلغ

  .عرضھا

ول وااللتزامات األخرى غير نقدية. تُعد     14 جيليتم وجميع األص  ،في نھاية فترة التقرير الجارية بعض البنود غير النقدية بالمبالغ تس
جميع األصول وااللتزامات األخرى  إعادة عرض. ويتم إعادة عرضھا ال يتم لذلك ،والقيمة العادلة القابلة للتحققمثل صافي القيمة 

  غير النقدية.

في تاريخ  الجاريةبالمبالغ  التعبير عنھااالستھالك؛ وعليه يتم  مطروحاً منھابالتكلفة أو بالتكلفة  تسجيلھامعظم البنود غير النقدية يتم     15
 عام تطبيق التغير في مؤشرمن خالل لكل بند  ، التي يُعاد عرضھااالستھالك اً منھامطروحأو التكلفة  ،يتم تحديد التكلفةواقتنائھا. 

 إعادة عرضيتم  ،. فعلى سبيل المثالهاستھالكمجمع نھاية فترة التقرير على تكلفته التاريخية و إلىألسعار من تاريخ االقتناء ل
واألصول  ،والعالمات التجارية ،وبراءات االختراع ،والشھرة ،ومخزون المواد الخام والبضاعة ،العقارات واآلالت والمعدات

 تكبدالسلع المصنعة جزئيا والتامة الصنع من التواريخ التي تم فيھا  من مخزونإعادة عرض اليتم ومن تواريخ شرائھا.  المشابھة
  تكاليف الشراء والتحويل.  
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في ھذه الحاالت و. لتقديرلمتاحة، وقد ال تكون قابلة  لعقارات واآلالت والمعداتبنود ا اقتناءتفصيلية لتواريخ السجالت الكون تقد ال     16
ساس على أنه األد مھني مستقل لقيمة البنو تقديراستخدام  ،تطبيق ھذا المعيارلولى األفي الفترة  ،قد يكون من الضروري ،النادرة

  .  إلعادة عرضھا

ً عام لألسعار المؤشر اليكون قد ال    17 في والعقارات واآلالت والمعدات.  إعادة عرضبموجب ھذا المعيار  التي يُتطلب لھاللفترات  متاحا
الصرف بين العملة الوظيفية  سعرفي  الحركات إلى ،على سبيل المثال ،قد يكون من الضروري استخدام تقدير يستند ،ھذه الحاالت

ً  أجنبيةوعملة    .   مستقرة نسبيا

جيليتم     18 بيل  ،االقتناء أو تاريخ قائمة المركز المالي تاريخ بخالفد غير النقدية بالمبالغ الجارية في تواريخ بعض البنو تس على س
ابقعقارات واآلالت والمعدات التي تمت إعادة تقويمھا في تاريخ ال ،المثال  الدفتريةالمبالغ  إعادة عرضيتم  ،. وفي ھذه الحاالتس

  من تاريخ إعادة التقويم.

ه المبلغ تخفيضيتم     19 ترداده ،لبند غير نقدي الُمعاد عرض للتقرير المالي للمعايير الدولية وفقا  منه، عندما يتجاوز المبلغ الممكن اس
ب بيل المثالةالمناس ھايتم تخفيض المبالغ  ،. على س ھرة وبراءات االختراع  ،للعقارات واآلالت والمعدات الُمعاد عرض والش

.  القابلة للتحققصافي القيمة  إلىللمخزون  الُمعاد عرضھاويتم تخفيض المبالغ  منھا بلغ الممكن استردادهالم إلىوالعالمات التجارية 

يتم و. جامح تضخم ذيبعملة اقتصاد  بالتقرير ،تتم المحاسبة عنھا بموجب طريقة حقوق الملكيةالتي  ،مستثمر فيھاالمنشأة ال تقومقد     20
تثمر فيھا  عرضإعادة  وفقا لھذا المعيار أة المس امل لمثل ھذه المنش اب  من أجلقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الش يب حس نص

شاة صافي أصولھا و ةالمستثمر المن شأة المستثمر  الُمعاد عرضھاالقوائم المالية التعبير عن  . وعندما يتمتھاأو خسار ھابحرمن  للمن
  االقفال.تتم ترجمتھا بأسعار إنه ف ،أجنبيةفيھا بعملة 

اإلنفاق الرأسمالي  إعادة عرض - سواء حد على-المناسب يُعد من غير تكاليف االقتراض. و ضمنالتضخم  تأثيرإثبات  -عادة -يتم    21
رسملة ذلك الجزء من تكاليف االقتراض الذي يعوض التضخم خالل نفس الفترة. ويتم إثبات  وأاالقتراض من خالل الذي تم تمويله 

  التكاليف. تكبدھذا الجزء من تكاليف االقتراض على أنه مصروف في الفترة التي يتم فيھا 

أة التقتني  قد    22 ولمنش مح لھا بتأجيل الدفع  األص ريح عبءدون تحمل ببموجب ترتيب يس عملي من غير ال ندما يكون. وعةفائدة ص
  مثل ھذه األصول من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء. إعادة عرضيتم  هنإف ،مبلغ الفائدةافتراض 

   ]ُحذفت[    23

تثناء  ،حقوق الملكية مكونات إعادة عرضيتم  ،تطبيق ھذا المعيارلولى األفي بداية الفترة     24  ي فائض إعادةأرباح المبقاة واألباس
ي أيتم استبعاد و. نشأتھا - خالف ذلك-أو المساھمة بالمكونات  فيھا تم التيتطبيق مؤشر عام لألسعار من التواريخ من خالل  ،تقويم

ابقة.  أ في فترات س في قائمة الواردة من جميع المبالغ األخرى  الُمعاد عرضھارباح المبقاة األوتشتق فائض إعادة تقويم يكون قد نش
  .الُمعاد عرضھاالمركز المالي 

تطبيق مؤشر عام لألسعار من من خالل حقوق الملكية  مكوناتجميع  إعادة عرضيتم  ،ولى وفي الفترات الالحقةاألفي نھاية الفترة    25
ة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في حقوق الملكية للفتر الحركاتعن  اإلفصاحيتم و .الحقا كان إذامن تاريخ المساھمة،  بداية الفترة أو

1  .  

  قائمة الدخل الشامل
  

امل بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير. ولذلك الواردة في بنودالجميع  التعبير عنيتطلب ھذا المعيار     26  ،قائمة الدخل الش
رالتطبيق التغير في من خالل جميع المبالغ  إعادة عرض يلزم عارل العام مؤش كل أولي–ا من التواريخ التي تم فيھ ألس جيل  - بش تس

 في القوائم المالية. بنود الدخل والمصروف

  المركز النقديصافي المكسب أو الخسارة من 
  

خم    27 أة التي تحتفظ ،في فترة التض ول نقدية ب تفقد المنش رائية  االلتزاماتعن زيادة أص أة التي عليھا والنقدية قوة ش ب المنش تكس
رائية  ول النقدية قوة ش ول وااللتزامات  بقدر ماالتزامات نقدية زيادة عن األص عر. يمكن غير تكون األص توى س ن أمربوطة بمس

تق افي المركز النقدي  يُش ارة من ص ب أو الخس ول غير النقدية إعادة عرضالفرق الناتج من  على أنهھذا المكس وحقوق  ،األص
امل والتعديل الواردة البنود الملكية و ر. و علىفي قائمة الدخل الش ول وااللتزامات المربوطة بمؤش ب أو  يمكناألص تقدير المكس

ارة  عار من خالل الخس ر عام لألس ول النقدية وااللتزامات  علىتطبيق التغير في مؤش ط المرجح للفترة للفرق بين األص المتوس
  النقدية. 
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 وفقا للفقرةالذي تم  ،التعديل مقاصة بين إجراء تمويالربح أو الخسارة.  ضمنرة من صافي المركز النقدي المكسب أو الخسا يُدرج   28
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي. و ،تلك األصول وااللتزامات المربوطة بالتغيرات في األسعار بموجب اتفاقية ، على13

بأموال مستثمرة أو  المتعلقةوفروق صرف العملة األجنبية  ،مثل دخل ومصروف الفائدة ،بنود الدخل والمصروف األخرىتُعد 
أنه قد يكون من ال إ ،عن ھذه البنود بشكل منفصل اإلفصاحيتم  هنمن أرغم بالبصافي المركز النقدي. و مرتبطةيضا أ ،مقترضة
  في قائمة الدخل الشامل.       م عرضھا مع المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدييت أن الُمْجِدي

  التكلفة الجارية بالقوائم المالية 
  

  قائمة المركز المالي
  

في  الجارية بوحدة القياسالتعبير عنھا –بالفعل -تم قد ألنه  الجارية نظراً بالتكلفة  التعبير عنھاتم يالبنود التي  إعادة عرضال يتم     29
  .25و 11في قائمة المركز المالي وفقا للفقرتين الواردة البنود األخرى  إعادة عرضيتم ونھاية فترة التقرير. 

  قائمة الدخل الشامل
  

التكاليف الجارية في الوقت الذي حدثت فيه عن –بشكل عام –بالتقرير  ،إعادة عرضھاقبل  ،التكلفة الجاريةبقائمة الدخل الشامل  تقوم   30
ل يتسجيتم و ،تكلفة المبيعات واالستھالك بالتكاليف الجارية في وقت االستھالك تسجيلويتم . المتعلقة بھاالمعامالت أو األحداث 

وحدة القياس الجارية في بجميع المبالغ  ه يلزم إعادة عرضنإحدوثھا. لذلك ف وقت ةالنقدي بمبالغھاالمبيعات والمصروفات األخرى 
  تطبيق مؤشر عام لألسعار.من خالل نھاية فترة التقرير 

  أو الخسارة من صافي المركز النقديالمكسب 
  

  .28و 27تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي وفقا للفقرتين     31

  الضرائب
  

في قائمة  الواردة القوائم المالية وفقا لھذا المعيار فروق بين المبلغ الدفتري لألصول وااللتزامات الفردية إعادة عرض أ عنقد ينش   32
  ."ضرائب الدخل" 12تتم المحاسبة عن ھذه الفروق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي والمركز المالي واألسس الضريبية لھا. 

  قائمة التدفقات النقدية
   

     ترة التقرير. في قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس الجارية في نھاية فالواردة جميع البنود  التعبير عنيتطلب ھذا المعيار    33

  رقام المقابلةاأل
  

، من التكلفة الجارية منھجالتكلفة التاريخية أو  منھج إلىسواء كانت مستندة  ،فترة التقرير السابقةلرقام المقابلة األ إعادة عرضيتم     34
–يضا أ-تطبيق مؤشر عام لألسعار بحيث يتم عرض القوائم المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير. يتم خالل 

ض ر. ولغرض عأبكرعنھا فيما يتعلق بفترات  اإلفصاحالمعلومات التي يتم  عن بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقريرالتعبير 
   .21من معيار المحاسبة الدولي  43(ب) و42طبق الفقرتان نت ،عرض مختلفة مبالغ المقارنة بعملة

  القوائم المالية الموحدة
  

ذات  اقتصاداتبعمالت بالتقرير –يضا أ–تقوم منشآت تابعة  ،جامح تضخم ذيبعملة اقتصاد  تقوم بالتقريرالتي  ،قد يكون للمنشأة األم    35
تقوم سعار للبلد الذي عام لألتطبيق مؤشر من خالل التابعة  آتمثل ھذه المنشي من القوائم المالية أل إعادة عرض يلزم. جامح ضخمت

. وعندما تكون مثل ھذه المنشأة التابعة منشأة األمالقوائم المالية الموحدة التي تصدرھا منشأتھا أن يتم تضمينھا في بعملته قبل  بالتقرير
القوائم  ، مع21وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يتم التعامل، قفال. بأسعار اإل الُمعاد عرضھاائمھا المالية قو ه تتم ترجمةنإف ،أجنبيةتابعة 

 . جامح تضخمذات  اقتصادات بعمالت ال تقوم بالتقرير التي ،المالية للمنشآت التابعة

وحدة ب ،نقديةالنقدية أو السواء غير  ،جميع البنود عادة عرضإنه يلزم إف لھا نھايات مختلفة لفترات التقرير،ذا تم توحيد قوائم مالية إ    36
                          القياس الجارية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.                                                                             
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  اختيار واستخدام المؤشر العام لألسعار
  
ومن القوائم المالية وفقا لھذا المعيار استخدام مؤشر عام لألسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة.  إعادة عرضيتطلب   37 

  .هتستخدم المؤشر نفس هبعملة االقتصاد نفس تقوم بالتقريرن جميع المنشآت التي أ األفضل

 

جامح تضخم ذات كونھا عن تتوقف اقتصادات  

   
فإنه  ،عداد وعرض القوائم المالية المعدة وفقا لھذا المعيارإ فيالمنشأة  ال تستمرو جامح تضخم اعن كونه ذعندما يتوقف اقتصاد    38

اس للمبالغ الدفترية  الُمعبر عنھاالمبالغ  معالجةيجب عليھا  ابقة على أنھا األس بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير الس
 في قوائمھا المالية الالحقة.

 

 اإلفصاحات

  
  :التالية القيام باإلفصاحاتيجب     39

ابقة لرقام المقابلة األالقوائم المالية و إعادة عرضقد تم  هنأحقيقة     (أ)  رائية العامة للعملة  التغيراتبلفترات الس في القوة الش
  التعبير عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير. يتم ،نتيجة لذلكك ،نھاأالوظيفية و

  التكلفة الجارية. منھجالتكلفة التاريخية أو  منھج إلىذا كانت القوائم المالية تستند إما    (ب) 

   في نھاية فترة التقرير والحركة في المؤشر خالل فترة التقرير الحالية والسابقة. األسعارومستوى مؤشر  ماھية  (ج) 

احات    40 راء اإلفص زم إج ع  يل ل م اس التعام يح أس ار لتوض ذا المعي ب ھ ة بموج ا آالمطلوب ة. كم وائم المالي ي الق خم ف ار التض ث
  خرى ضرورية لفھم ذلك األساس والمبالغ الناتجة.  أمعلومات  توفير- أيضا-منھا  يُقصد

 

السريانتاريخ   

  
  أو بعده. 1990يناير  1لقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في سارياً لھذا المعيار يصبح    41
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   32 الدولي المحاسبة معيار

  العرض: المالية األدوات
  

  الھدف
 

  
  ]حذفت[             1

ينمبادئ لو ،أو حقوق ملكية نھا التزاماتأاألدوات المالية على لعرض  مبادئ وضعالھدف من ھذا المعيار ھو              2  لمقاصة ب
ى إ، رصدِ المُ منظور يف األدوات المالية، من ينطبق على تصنھو االلتزامات المالية. وواألصول المالية  ةل  ،أصول مالي
ة ،والتزامات مالية دة،  ،وأدوات حقوق ملكي ى تصنيف الفائ احوعل ائر والمكاسب  ،وتوزيعات األرب ة,والخس  ذات العالق

  االلتزامات المالية.واألصول المالية المقاصة بين فيھا  ينبغيالحاالت التي وعلى 

في المعيار الدولي  الواردة ألصول المالية وااللتزامات الماليةاإثبات وقياس مبادئ  في ھذا المعيار الواردةلمبادئ ا تكمل           3
 7للتقرير المالي  يالمعيار الدولفي  بشأنھا الواردةإلفصاح عن المعلومات مبادئ او ،"األدوات المالية" 9للتقرير المالي 

  ".األدوات المالية: اإلفصاحات"

  

  لنطاقا
 
 :باستثناء المالية األدوات أنواع جميع علىمن قبل جميع المنشآت  المعيار ھذاأن يُطبق  يجب             4

 عنھا المحاسبة تتم التي ركةـروعات المشتـالمش أو الزميلة آتـالمنش أو ،التابعة آتـالمنش في صـالحص تلك       ) أ(
 القوائم" 27 الدولي المحاسبة معيار أو ،"الموحدة المالية القوائم" 10 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

والمشروعات  الزميلة المنشآت في االستثمارات" 28 الدولي المحاسبة معيار أو" المنفصلة المالية
 المحاسبة معيار أو 10 المالي للتقرير الدولي المعيار فإن الحاالت، بعض في ،وبالرغم من ذلك". المشتركة
 في حصةال عنأن تحاسب  ،لھا يسمح أو ،المنشأة من يتطلب 28 الدولي المحاسبة معيار أو 27 الدولي
 الحاالت، تلك وفي ؛9 المالي للتقرير الدولي المعيار باستخدام مشروع مشترك وأ زميلة منشأة أو تابعة منشأة
ً  - المنشآت على ويجب. المعيار ھذا متطلبات تطبيق المنشآت على يجب  جميع على المعيار ھذا طبيقت - أيضا

 .المشروعات المشتركة أو الزميلة المنشآت أو التابعة المنشآت في بالحصص المرتبطة المشتقات

 19 الدولي المحاسبة معيار عليھا ينطبق التي الموظف منفعة خطط بموجب العمل ربابأ والتزامات حقوق     ) ب(
 ".الموظف منافع"

 ]حذفت[      ) ج(

 المعيار ھذا وبالرغم من ذلك،. "التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار في ُعرفت كما التأمين عقود       ) د(
 من يتطلب 9 المالي للتقرير الدولي المعيار كان ذاإ التأمين عقودفي  ضمنةمُ التي تكون  المشتقات على ينطبق
 عقود على المعيار ھذا تطبيق رصدِ المُ  على يجب ذلك، على ةمنفصل. عالو بشكل عنھا المحاسبة المنشأة
 يجب ولكن ،العقودثبات وقياس إعند  9 للتقرير المالي الدولي معيارال طبقي رالُمصدِ  كان ذاإ المالي الضمان
 المعيار من) د(4 للفقرة وفقا ،قد اختار صدرالمُ  كان ذاإ 4 للتقرير المالي الدولي المعيار أن تطبق عليھا
 .وقياسھا ثباتھاإعند  4 للتقرير المالي الدولي المعيار تطبيق ،4 المالي للتقرير الدولي

. االختيارية المشاركة سمة تتضمن ألنھا 4 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن الواقعة المالية األدوات    ) ھـ(
 ،المعيار ھذا نم 35-25 التطبيق وإرشادات 32-15 الفقرات تطبيق من األدوات لھذه صدرالمُ ويُعفى 
 تخضع وبالرغم من ذلك،. ، على ھذه السماتالملكية حقوق أدواتعن  المالية االلتزامات بتمييز والمتعلقة

 المشتقات على ينطبق المعيار ھذا نإف ذلك،لى إ ضافةإ. المعيار ھذال األخرى المتطلبات لجميع األدوات ھذه
  ).9 المالي للتقرير الدولي المعيار أنظر( األدوات ھذهفي  ضمنةمُ التي تكون 

 المعيار عليھا ينطبق التي السھم أساس على الدفع التــمعام بموجب وااللتزامات والعقود ةــالمالي األدوات     ) و(
 :باستثناء ،"السھم أساس على الدفع" 2 المالي للتقرير الدولي
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 .المعيار ھذا عليھا ينطبق التيو ،ارالمعي ھذا من 10-8 الفقرات نطاق ضمن تقع التي العقود      ) 1(

 أو شراؤھا يتم التي الخزينة أسھم على تطبيقھما يجب اللتان ،المعيار ھذا من 34 و 33 الفقرتان      ) 2(
 ،الموظف أسھم شراء وخطط أسھم الموظف، خيار بخطط يتعلق فيما إلغاؤھا أو إصدارھا أو بيعھا
 .لسھما أساس على خرىاأل الدفع ترتيبات وجميع

  ]تحذف[           - 5
7    

 

 ،مالية أخرى بأداةأو  تسويتھا بالصافي نقدا يمكن التي ،شراء أو بيع بند غير ماليلعقود اليجب تطبيق ھذا المعيار على            8
 الحتفاظ بھاويستمر ا تم الدخول فيھاالعقود التي  باستثناء، كما لو كانت العقود أدوات مالية، دوات ماليةأبمبادلة أو 

ً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من بند غير مالي  و تسليمأاستالم لغرض  وبالرغم من الشراء أو البيع أو االستخدام. وفقا
الربح أو بالقيمة العادلة من خالل  نھا تقاسأتسمھا المنشأة على  تلك العقود التي ىالمعيار عل، يجب تطبيق ھذا ذلك

  ". "األدوات المالية 9ن المعيار الدولي للتقرير المالي م 5- 2 وفقاً للفقرة الخسارة

ع أو لشراء عقد تسوية خاللھا من يمكن متنوعة طرق ھناك             9 د بي ر بن الي غي دا بالصافي م أداة أو نق ة ب من  أو أخرى مالي
 :وتشمل. مالية دواتأب خالل مبادلته

 أدوات من خالل مبادلته أو أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصافي بتسويته الطرفين من ألي العقد شروط تسمح عندما      ) أ(
 مالية؛

 منصوص غير مالية، دواتأمن خالل المبادلة ب أو أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصافي التسوية إمكانية تكون عندما    ) ب(
 مالية بأداة وأ نقدا الصافيب مشابھة عقود تسويةممارسة ل المنشأة لدى ولكن العقد، شروط في صراحه عليھا

 العقد بيعب وأ مقاصة عقود في الدخولأو ب ،المقابل الطرف مع سواء( مالية ادواتب من خالل مبادلتھا وأ خرىأ
 ).انقضائه وأ ممارسته قبل

 تالماالس بعد قصيرة فترة خالل وبيعه البند األساس باستالم ممارسة المنشأة لدى يكون مشابھة، عقودعندما، ل   ) ج(
 .المتعامل ربح ھامش أو السعر في األجل قصيرة التقلبات من ربح توليد لغرض

   .نقد إلى- ةلبسھو– للتحويل قابالً  العقد موضوع ھو الذي المالي غير البند يكون عندما      ) د(

ي وفقا لمتطلبات المنشأة العقد الذي ينطبق عليه البند (ب) أو (ج) ال يتم الدخول فيه بغرض استالم أو تسليم بند غير مال
خرى التي تنطبق ما العقود األأو االستخدام، ومن ثم، فھو يقع ضمن نطاق ھذا المعيار. أو البيع أالمتوقعة من الشراء 

و تسليم بند أذا كان قد تم الدخول فيھا واالستمرار في االحتفاظ بھا لغرض استالم إفيتم تقويمھا لتحديد ما  8عليھا الفقرة 
ذا كانت تقع ضمن نطاق ھذا إو االستخدام، ومن ثم، ما أو الشراء أي وفقا الحتياجات المنشأة المتوقعة من البيع غير مال
  المعيار.

و من خالل مبادلته أخرى، أو بأداة مالية أو بيع بند غير مالي والذي يمكن تسويته بالصافي نقدا أالخيار المكتوب لشراء          10
و أو (د) يقع ضمن نطاق ھذا المعيار. ومثل ھذا العقد ال يمكن الدخول فيه لغرض استالم أ(أ) ا9للفقرة دوات مالية، وفقا أب

  تسليم البند غير المالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء او البيع او االستخدام.

  

  )23 -3(أنظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق  التعريفات
  

  لمصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:تستخدم ا          11

 .أخرى لمنشأة ملكية حقوق أداة أو مالي والتزام آتمنشحدى الإل مالي أصل عنه ينشأ عقد أي ماليةال داةاأل

 :يكون أصل أي ماليال صلاأل

 أو نقداً؛     ) أ(

 أو أخرى؛ لمنشأة ملكية حقوق أداة   ) ب(

ً حق   ) ج( ً تعاقدي ا  :ا

 أو أخرى؛ منشأة من آخر مالي أصل أو نقد استالم في   ) 1(

 مواتية تكون أن يحتمل شروط بموجب أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول مبادلة في  ) 2(
  أو لمنشأة؛ل
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 :ويكون المنشأةفي  ملكية حقوق أدواتب تسويته تمسوف أو قد ت عقد     ) د(

في  ملكية حقوق دواتأ من متغير عدد باستالم امقابلھ ملتزمة المنشأةأو قد تكون  تكون مشتقة غيرأداة    ) 1(
 أو المنشأة؛

 من ثابت بعدد آخر مالي أصل وأ النقد من ثابت مبلغ مبادلة بخالف تسويتھا تتمسوف أو قد  مشتقةأداة   ) 2(
 ال المنشأةالخاصة ب يةملكال حقوق دواتأ نإف الغرض ولھذا. المنشأةالخاصة ب ملكيةال حقوق دواتأ

 ،ب16و أ16 للفقرتين وفقا ملكية حقوق دواتأ نھاأ على مصنفةال قابلة لإلعادةال ماليةال دواتاأل تتضمن
ً  المنشأة على تفرض التيأو األدوات  ً  طرفاً آخر بأن تسلم التزاما  المنشأة صولأ صافي من نصيباً تناسبيا

د، أو األدوات التي 16ج و16وات حقوق ملكية وفقا للفقرات ويتم تصنيفھا على أنھا أد التصفية عند فقط
  تعد عقوداً الستالم أو تسليم أداوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبل.

 :يكون التزام أي ھو المالي االلتزام

ً      ) أ( ً  التزاما  :تعاقديا

  أو أخرى؛ منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم   ) 1(

 مواتية غير تكون أن يحتمل شروط بموجب أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول ادلةبمب   )2(
 أو لمنشأة؛ل

 :المنشأة ويكونالخاصة بحقوق الملكية  أدواتب تسويته تمسوف أو قد ت اً عقد      ) ب(

حقوق الملكية  أدوات من متغير عدد بتسليم مقابلھا ملتزمة أو قد تكون المنشأة تكون مشتقة غيرأداة   ) 1(
 وأ المنشأة؛الخاصة ب

 من ثابت دآخر بعد مالي أصل أو النقد من ثابت مبلغ مبادلة بخالف تسويتھا تتمسوف أو قد  مشتقةأداة   ) 2(
 القتناء األذونات وأ الخيارات وأ ،الحقوق فإن الغرض، ولھذا. المنشأةالخاصة ب حقوق الملكية أدوات
 حقوق أدوات تعد عملة أيب ثابت مبلغ المنشأة مقابلالخاصة بلملكية حقوق ا أدوات من ثابت عدد
ً  األذونات أو الخيارات أو الحقوق المنشأة عرضت إذا ملكية  نفسل الحاليين مالكيھا جميع على تناسبيا
حقوق الملكية  دواتأ نإف - يضاأ – االغراض ولھذه. المشتقة غيرة فيھا ملكيال حقوق أدوات فئة

 حقوق دواتأ نھاأ على القابلة لإلعادة التي يتم تصنيفھا المالية دواتاأل تتضمن شأة الالمنالخاصة ب
ً آخر التزاما المنشأة على تفرض التي دواتاأل وأ ،ب16و أ16 للفقرتين وفقا ملكية  بأن تسلم طرفا

 ً ً تناسبيا  ملكية قحقو دواتأ نھاأ علىيتم تصنيفھا و التصفية عند فقط المنشأة صولصافي أ من نصيبا
الخاصة حقوق الملكية  دواتأ تسليم وأ عقودا الستالم تعدالتي  دواتاال وأ ،د16و ج16 للفقرتين وفقا
  .المستقبل المنشأة فيب

 لديھا كان إذا ملكية حقوق داةأ نھاأ على تصنيفھا يتم مالي التزام لتعريف المستوفية األداة فإن ،من ذلك استثناءوك
  .د16و ،ج16 الفقرتين أو ب16و ،أ16 الفقرين في الواردة روطلشوتستوفي ا السمات جميع
 
 .التزاماتھا جميع طرح بعد منشأةال أصول في متبقية حصةعلى  يدلل عقد أي ھي ملكية حقوق أداة

 بين منظمة معاملة في التزام تحويل مقابل دفعه أو أصل بيع مقابل استالمه يتم قد الذي السعر ھي العادلة القيمة
 ").العادلة القيمة قياس" 13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر. (القياس تاريخ في السوق في ينمشاركال
 

 يتم أو آخر مالي أصل أو نقد مقابل صدرالمُ  إلى األداة إعادة في الحق حاملھا تمنح مالية أداة ھي القابلة لإلعادة األداة
ً  إعادتھا   .تقاعده أو األداة حامل وفاة أو مؤكد غير يمستقبل حدث وقوع عند صدرالمُ  إلى تلقائيا

رة في أو 9 المالي للتقرير الدولي لمعيارل أ الملحق في التالية المصطلحات تعريف تم           12 ار من 9 الفق بة معي دولي المحاس  ال
 المحاسبة معيار فيالواردة  لھا المحددة بالمعاني المعيار ھذا في يتم استخدامھاو" والقياس اإلثبات: المالية األدوات" 39

 .9 المالي للتقرير الدولي والمعيار 39 الدولي

 مالي التزام أو مالي ألصل المستنفدة التكلفة 
 اإلثبات إلغاء 
 مشتقة 
 ةالفعلي الفائدة طريقة 
 ماليال ضمانال عقد 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالي التزام 
 ارتباط ملزم  
 توقع معاملة 
 التحوط ةفاعلي 
 متحوط بند 
 تحوط أداة 
 للمتاجرة به محتفظ 
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 العادي البيع أو الشراء 
 المعاملة تكاليف  

ار، يشير           13 د" مصطلحفي ھذا المعي دي" و "عق ا تعاق ر لھ ين طرفين أو أكث ة ب ى اتفاقي ائج " إل يكون اقتصادية واضحة نت
اذ ما دةً ، ألن االتفاقية عالتجنبھامحدود، إن وجد،  خيارألطراف ل ود، . بموجب النظامتكون واجبة النف د تأخذ العق ا وق بم

  .مكتوبةوال يلزم أن تكون  شكاال متنوعةأ، األدوات المالية فيھا

 مانة االستثمارية والوكاالتوصناديق األ، والھيئات المسجلة وشركات التضامن منشأة" تشمل األفرادالفي ھذا المعيار، "         14
  الحكومية.

  
  لعرضا
 

ً  أنظر( الملكية وحقوق االلتزامات  التطبيق وإرشادات ،14 -13 التطبيق إرشادات فقرات أيضا
 )أ29 -25

 أو مالي أصل أو مالي التزام نھاأ على ،ولياأل اإلثبات عند ،مكوناتھا أو األداة تصنيف مالية ألداة المصدر على يجب          15
  .الملكية حقوق وأداة المالي واألصل المالي االلتزام اتوتعريف التعاقدي الترتيب لمضمون وفقا ملكية حقوق أداة

د 11 الفقرة في الواردة للتعريفات المصدر تطبيق عند          16 ا لتحدي ة أداة كانت إذا م وق أداة ھي مالي ة حق اً  وليست ملكي التزام
 ً  :أدناه) ب( و) أ( الشرطين لكال وفيةمست كانت إذا، وفقط إذا، ملكية حقوق أداة تكون األداة فإن ،ماليا

 :تعاقدي التزام يأ تتضمن ال داةاأل     ) أ(

 أو أخرى؛ منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم  ) 1(

  .لمصدرل مواتيةغير  تكون أن يحتمل شروط بموجب أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول بمبادلة ) 2(

 :تكون نھاإف المصدر، ملكية حقوق أدواتب تسويتھا تتموف أو قد س األداة كانت إذا    )ب( 

ً التزام تتضمن ال مشتقة غيرأداة    ) 1( ً تعاقدي ا  أو ؛ملكيته حقوق أدوات من متغير عدد بتسليم المصدر على ا

ُ مبلغ صدرالمُ  بمبادلة فقط تسويتھا تتمسوف  مشتقةأداة   ) 2( ً ثابت ا ً مالي أصالً  أو النقد من ا  من ثابت دبعد آخر ا
 من ثابت عدد باقتناء األذونات أو تأو الخيارا الحقوق فإن الغرض، ولھذا. الملكية الخاصة يهحقوق  أدوات
 المنشأة كانت إذا ملكية حقوق أدوات ھي عملة أيب ثابت مبلغ المنشأة مقابلالخاصة بحقوق الملكية  أدوات
أدوات حقوق الملكية  فئة نفسل الحاليين مالكيھا جميع ىتناسبياً عل األذونات أو الخيارات أو الحقوق تعرض
 تشمل ال صدرالمالخاصة ب ملكيةالحقوق  أدوات فإن - يضاأ – األغراض ولھذه بھا.المشتقة الخاصة  غير

 و ج16 الفقرتين أو ،ب16و أ16 الفقرتين في الموضحة للشروط ومستوفية السمات جميع لھا التي األدوات
 .المستقبل المصدر فيالخاصة ب ملكيةالحقوق  دواتأ الستالم أو تسليم عقوداً  تمثل تيال األدوات أو د،16

 على الحصول مستقبالً  - عنه ينتج قد أو-  عنه ينتج الذي مشتقة مالية أداة عن الناشئ االلتزام ذلك في بما التعاقدي، االلتزام
 وكاستثناء. ملكية حقوق أداة يعد ال أعاله،) ب( و )أ( للشرطين مستوف غير ولكنه المصدر ملكية حقوق دواتأ تقديم وأ

 السمات جميع لھا كان إذا ملكية حقوق داةأ نھاأ على تصنيفھا يتم مالي التزام لتعريف المستوفية األداة فإن ذلك من
  .د16 و ج16 الفقرتين أو ب16 و أ16 الفقرين في المبينة للشروط ومستوفية

 القابلة لإلعادة األدوات

ً التزام القابلة لإلعادة المالية داةاأل تتضمن          أ16 دي ا ً تعاق ى ا ادة صدرالمُ  عل ك استرداد أو شراء بإع ل األداة تل د مقاب  أصل أو نق
 تصنيفھا يتم االلتزام ھذا مثل تتضمن التي داةاال فإن ماليال لتزاماال تعريفمن  وكاستثناء. اإلعادة ممارسة دآخر عن مالي
 :التالية السمات جميع لھا تكان إذا ملكية قحقو داةأ نھاأ على

 وھ المنشأة أصول صافي. المنشأة تصفية حال في المنشأة أصول صافي في في نصيب تناسبي حقال حاملھا تمنح    ) أ(
 :النصيب التناسبي عن طريق تحديد يتمو. أصولھا على األخرى المطالبات جميع طرح بعد المتبقية األصول تلك

  ؛متساوية المبلغ وحدات إلى التصفية عند المنشأة أصول صافي متقسي    ) 1(

  .المالية األداة حامل الُمحتفظ بھا من قبل الوحدات عدد في المبلغ ذلك ضرب   ) 2(
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 فئة مثل ضمن ولتكون. من حيث االستحقاق ألدواتلاألخرى  فئاتال جميعدوات التي تلي األ فئة ھي ضمن األداة    ) ب(
  :األداةن إفه ھذ دواتاإل

  ؛التصفية عند المنشأة صولأعلى  األخرى المطالبات على أولوية لھا ليس    ) 1(

من  دواتأللاألخرى  فئاتال جميع تلي التي األدوات فئة ضمن تكون أن قبل أخرى أداة إلى تحويلھا يلزم ال   ) 2(
 .حيث االستحقاق

 من حيث االستحقاق ألدواتل األخرى فئاتجميع ال تلي التي دواتاأل فئة من المالية األدوات لجميع يكون نأ    ) ج(
 األخرى الطريقة أوالصيغة  تكون وأن جميعھا قابلة لإلعادة، تكون أن يجب المثال، سبيل على. مماثلة سمات

  .الفئة تلك ضمن األدوات لجميع نفسھا ھي االسترداد سعر أو الشراء إعادة سعر حساب في المستخدمة

ال تتضمن  آخر، مالي أصل أو نقد مقابل األداة استرداد أو شراء بإعادة المصدر على التعاقدي االلتزام باستثناء      ) د(
 مالية التزامات أو مالية أصول مبادلة أو أخرى، منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم تعاقدي التزام أية األدا
 تسويته تتمسوف أو قد  عقداً  تكون وال ،لمنشأةل اتيةموغير  تكون أن يحتمل شروط بموجب أخرى منشاة مع
 . المالي االلتزام تعريف من) ب( الفرعية الفقرة في مبين ھو المنشأة كماالخاصة بحقوق الملكية  أدواتب

 لىإ - بشكل كبير– اً مستند األداة عمر مدى على لألداة تُعزى التي المتوقعة النقدية التدفقات إجمالي يكون أن     )ھـ(
 المثبتة صولاأل لصافي العادلة القيمة في التغير أو المثبتة األصول صافي في التغير أو ،الخسارة أو الربح
  ). للألداة آثار أي غير متضمن( ةعمر األدا مدى لمنشأة علىل المثبتة وغير

 يكون أاليجب  عاله،أ المذكورة السمات ميعج أن تكون لألداة لىإ ضافةباإل إنهف ،ملكية حقوق داةأ نھاأ على داةأ ولتصنيف      ب16
 :له آخر عقد وأ خرىأ مالية داةأ أي مصدرلُ ل

 التغير أو المثبتة األصول صافي في التغير أو الخسارة، أو الربح لىإ- بشكل كبير – يستند نقدية تدفقات إجمالي      ) أ(
  ) العقد أو األداة ھذه لمثل آثار يأ غير متضمن( لمنشأةل المثبتة وغير المثبتة صولاأل لصافي العادلة القيمة في

  .القابلة لإلعادة داةاأل لحملة المتبقي لعائدا - بشكل كبير  -أو تحديد  دالتأثير بتقيي    ) ب(

 في موضحة مالية داةأ حامل مع مالية غير اً عقود الحسبان في تأخذأن  لمنشأةل ال يجوز الشرط، ھذا تطبيق وألغراض
 أداة حامل غير بين حدثي قد ُمعادل لعقد التعاقدية والشروط لألحكام مشابھة تعاقدية وشروط حكامأ لھان يكو أ16 الفقرة

 داةاأل تصنف نؤه، فال يجوز لھا أاستيفا تم قد الشرط ھذا أن حددأن ت يمكنھا ال المنشأة كانت ذاإو. صدرةالمُ  والمنشأة
  .ملكية حقوق داةأ نھاأ على القابلة لإلعادة

ً التي تفرض على المنشأة التزام، األدوات أو مكوناتوات، األد ً  طرفاً آخر بأن تسلم ا ً  نصيبا صافي  من تناسبيا
  فقط عند التصفية أصول المنشأة

من         ج16 ض تتض ة األدوات بع ً  المالي ا ً  التزام ديا ى تعاق أة عل درةالمُ  المنش لم ص أن تس أة ب رىأ منش ً  خ بيا يباً تناس ن نص  م
افي ولھا ص طف أص د ق فية عن أ. التص زام وينش اإ االلت ه م ن ألن د م دوث المؤك فية ح اأو التص ة نھ ن خارج يطرة ع  س
أة ى( المنش بيل عل ال س أالمث دودة ة، منش ر مح اأ وأ) العم د نھ ر مؤك ا ةغي ع ولكنھ ار تخض ل الختي . داةاأل حام

تثناءوك ن اس ف م زاماال تعري اليال لت إن ،م ي األداة ف من  الت لتتض ذا مث زام ھ تم االلت نيفھا ي ى تص اأ عل  داةأ نھ
 :التالية السمات جميع لھا تكان إذا ملكية حقوق

 المنشأة أصول صافي. المنشأة تصفية حال في المنشأة أصول صافي من نصيب تناسبي في الحق حاملھا تمنح      ) أ(
عن  التناسبي النصيب تحديد يتمو. أصولھا على األخرى المطالبات جميع طرح بعد المتبقية األصول تلك وھ

 :طريق

  ؛متنساوية المبلغ وحدات إلى التصفية عند المنشأة أصول صافي تقسيم    ) 1(

 .المالية األداة حامل التي يحتفظ بھا الوحدات عدد في المبلغ ذلك ضرب    ) 2(

 فئة مثل ضمن كونولت. من حيث االستحقاق ألدواتلاألخرى  فئاتال جميعدوات التي تلي األ فئة ھي ضمن األداة    ) ب(
 :األداةن إفھذه  دواتاأل

  ؛التصفية عند المنشأة صولأعلى  األخرى المطالبات على أولوية لھا ليس   ) 1(

 دواتأللاألخرى  فئاتال جميع تلي التي األدوات فئة ضمن تكون أن قبل أخرى أداة إلى تحويلھا يلزم ال   ) 2(
 .من حيث االستحقاق



 32 الدولي المحاسبة معيار

ية  دولية  للتقارير المالمؤسسة المعايير ال  ©  6   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

من حيث  ألدواتل األخرى فئاتجميع ال تلي التي األدوات فئة من المالية األدوات يعلجم يكون نأ يجب   ) ج( 
ً  بأن تسلم المصدرة المنشأة ىمماثل عل تعاقدي التزاماالستحقاق    .التصفية عند أصولھا صافي من نصيباً تناسبيا

يجب أال  اله،ــعأ المذكورة السمات جميع تكون لألداةأن  لىإ افةــضنه باإلإف ،ملكية حقوق داةأ نھاأ ىــعل داةأ ولتصنيف        د16
  :له آخر عقد وأ خرىأ مالية داةأ أي مصدرلُ ل يكون

 في التغير أو المثبتة األصول صافي في التغير أو الخسارة، أو الربح لىإ- بشكل كبير – يستند نقدية تدفقات إجمالي     ) أ(
 ) العقد أو األداة ھذه لمثل آثار يأ غير متضمن( لمنشأةل مثبتةال وغير المثبتة صولاأل لصافي العادلة القيمة

 .األداة لحملة المتبقي عائدال - بشكل كبير  –بتقييد أو تحديد  التأثير  ) ب( 

 الفقرة فيموضحة  داةأ حامل مع مالية غير اً عقود الحسبان في تأخذ نأ لمنشأةل ال يجوز ،الشرط ھذا تطبيق ألغراض
 أداة حامل غير بين حدثي قد ُمعادل لعقد التعاقدية والشروط لألحكام مشابھة تعاقدية وشروط محكاأ لھايكون  ج16

 على داةاأل تصنف نؤه، فال يجوز لھا أاستيفا تم قد الشرط ھذا أن حددأن ت يمكنھا ال المنشأة كانت ذاإو. صدرةالمُ  والمنشأة
  .ملكية حقوق داةأ نھاأ

ً  المنشأة على تفرض التي واألدوات عادةالقابلة لإل األدوات تصنيف إعادة نصيباً  بأن تسلم طرفاً آخر التزاما
 ً  التصفية عند فقط المنشأة أصول صافي من تناسبيا

ً  ملكية حقوق داةأ نھاأ على ماليةال داةاأل تصنيف المنشأة على يجب      ھـ16  من د16 و ج16 الفقرتين أو ،ب16و أ16 للفقرتين وفقا
 المنشأة على ويجب. الفقرات تلك فيحددة الم للشروط مستوفية فيه وتكون السمات جميع لألداة فيه نتكو الذي التاريخ

 الشروط لجميع مستوفية األداة فيه تعد لمأو السمات جميع لم تعد فيه لألداة الذي التاريخ من ماليةال داةاأل تصنيف عادةإ
 يالُمصدرة، وأ غير القابلة لإلعادة أدواتھا جميع باسترداد منشأةلا قامت إذا المثال، سبيل على. الفقرات تلك في حددةالم
 على فيجب ب،16و أ16 الفقرتين في الواردة الشروط جميع وتستوفي السمات جميع قائمة لھا تزال ال قابلة لإلعادة أداة

 غير دواتاأل فيه تسترد ذيال التاريخ من ملكية حقوق دواتأ نھاأ على القابلة لإلعادة األدوات تصنيف أن تعيد المنشأة
   .القابلة لإلعادة

ً  أداة تصنيف إعادة عن المحاسبة المنشأة على يجب         و16  :ـ كما يليھ16 للفقرة وفقا

 السمات جميع لم تعد فيه لألداة الذي التاريخ من مالي التزام نھاأ على ملكيةال حقوق أداة تصنيف إعادة عليھا يجب    ) أ(
 أن يتم ويجب. د16 و ج16 الفقرتين أو ب16 و أ16 الفقرتين في واردةال للشروط مستوفية األداة فيه تعد لمأو

 القيمة بين فرق يأ ثباتإ المنشأة على ويجب. التصنيف إعادة تاريخ في لألداة العادلة بالقيمة المالي االلتزام قياس
 .الملكية حقوق ضمن التصنيف إعادة تاريخ في المالي لاللتزام العادلة والقيمة الملكية حقوق ألداة الدفترية

 السمات جميع لألداة فيه تكون الذي التاريخ من ملكية حقوق نهأ على المالي االلتزام تصنيف إعادة عليھا يجب  ) ب(
 أداة قياسأن يتم  ويجب. د16و ج16 الفقرتين أو ب16و أ16 الفقرتين فيحددة الم للشروط مستوفية فيه وتكون
  . التصنيف إعادة تاريخ في المالي لاللتزام الدفترية بالقيمة يةالملك حقوق

  ))أ(16 الفقرة( آخر مالي أصل أو نقد بتسليم تعاقدي التزاميوجد ال 
  

عن مالي اللتزام اال لتمييزسمة ھامة ، فھناك د16ج و16ب أو الفقرتين 16أ و16في الفقرتين  الموضحةالحاالت  باستثناء       17
نقد أو أصل مالي آخر إلى  إما بتسليمصدر) (المُ مالية  أداةأطراف على أحد وجود التزام تعاقدي  وھيملكية لاأداة حقوق 

أن تكون  شروط يحتمل حامل األداة بموجبمع  مالية تصول مالية أو التزاماأ بمبادلةالطرف اآلخر (حامل األداة) أو 
توزيعات  يأمن  ستالم نصيب تناسبيافي  الحقاة حقوق الملكية حامل أدل ه يمكن أن يكونرغم أنوصدر. لمُ ل مواتيةغير 
ألنه ال نظراً التزام تعاقدي بإجراء مثل ھذه التوزيعات ليس عليه صدر المُ  نإلحقوق ملكية، ف أخرى توزيعات أو أرباح
  نقد أو أصل مالي آخر إلى طرف آخر.ن يُطالب بتسليمأيمكن 

 يكون ما وعادة. للمنشأة المالي المركز قائمة في تصنيفھا يحكم الذي ھو ،النظامي شكلھا ليسو المالية، األداة جوھر إن       18
ً  ليس ولكن متفقان، النظامي والشكل الجوھر  تعد ولكنھا الملكية لحقوق النظامي الشكل تأخذ المالية األدوات وبعض. دائما
 المرتبطة والسمات الملكية حقوق بأدوات لمرتبطةا السمات بين أخرى مالية أدوات تجمع وقد جوھرھا، في التزامات

 :المثال سبيل على. المالية بااللتزامات

مبلغ يمكن  أو ثابت مبلغ مقابل صدرالمُ  جانب من االلزامي االسترداد الذي يشترط ممتازال سھم، الالتزاماً مالياً  يعد    ) أ(
 في األداة باسترداد صدرالمُ  مطالبة في الحق املهح يمنح أو ،يمكن تحديده أو مستقبلي ثابت تاريخ في تحديده
 .يمكن تحديده أو ثابت مبلغ مقابل بعده أو معين تاريخ
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ً  تعد  ) ب(  أداة'( آخر مالي أصل أو نقد مقابل صدرالمُ  إلى إعادتھا في الحق حاملھا التي تمنح ماليةال داة، األالتزاماً ماليا
ً  ملكية حقوقأدوات  نھاأ على المصنفة األدوات تلك باستثناء ،)'قابلة لإلعادة  الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا

ً  المالية األداة وتعد. د16و ج16 ً ماليا  على األخرى المالية األصول أو النقد مبلغ تحديد يتم عندما حتى التزاما
 مقابل صدرالمُ  إلى تھابإعاد األداة حاملل خيار وجود إن. ينخفض أو آخر يمكن أن يزداد بند أي أو مؤشر أساس
 المصنفة األدوات تلك باستثناء ،المالي االلتزام تعريف تستوفي القابلة لإلعادة األداة أن يعني آخر مالي أصل أو نقد
ً  ملكية حقوق دواتأ نھاأ على يمكن  المثال، سبيل فعلى. د16و ج16 الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا
 وبعض ،التضامن وشركات، ستثماريةاال مانةاأل وصناديق ال غير المحدد،ذات رأس الم المشتركة لصناديقل

 وقت أي في صدرالمُ  في حصصھم استرداد في الحق أعضائھا أو فيھا الوحدات حملة أن تمنح ،التعاونية المنشآت
 تلك اءباستثن ،مالية التزامات نھاأ على األعضاء وأ الوحدات حملة حصص تصنيف عنه ينتج ما وھو ،نقد مقابل

وبالرغم من . د16و ج16 الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا ملكية حقوقدوات أ نھاأ على المصنفة األدوات
 حملة إلى العائدة األصول قيمة صافي" مثل توصيفات استخدام يمنع ال مالي التزام نھاأ على تصنيفالفإن  ذلك،

ليس لديھا  التي للمنشأة المالية القوائم في" الوحدات حملة إلى العائدة األصول قيمة صافي في التغير"و" الوحدات
) 7 التوضيحي المثال أنظر االستثمارية، األمانة وصناديق المشتركة الصناديق بعض مثل( ُمساھم بھا ملكية حقوق

 التي تستوفي االحتياطيات مثل بنود من يتكون األعضاء حصص مجموع أنإلظھار  إضافي إفصاح استخدام أو
  ).8 التوضيحي المثال أنظر( له المستوفية غير القابلة لإلعادة واألدوات الملكية حقوق تعريف

 يستوفي االلتزام فإن ،تعاقدي التزام لتسوية آخر مالي أصل أو نقد تسليم لتجنب مشروط غير حقليس لھا  المنشأة كانت إذا         19
ً  ملكية حقوق دواتأ نھاأ على ةالمصنف األدوات تلك باستثناء ،ماليال لتزاماال تعريف  الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا

 :المثال سبيل على. د16و ج16

 للحصول الحاجة أو األجنبية العملة إلى الوصول إمكانية عدم مثل تعاقدي، بالتزام الوفاء في منشأةال قدرة على القيد    ) أ(
 بموجب األداة لحامل التعاقدي الحق أو المنشأة على تعاقديلا لتزاماال يبطل ال ،لسدادل نظامية سلطة تصديق على
 .األداة

ً  يعد أن يرد في حقه المقابل الطرف بممارسة المشروط التعاقدي االلتزام   )ب( ً ماليا  الحق تملك ال المنشأة ألن التزاما
  .آخر مالي أصل أو نقد تقديم لتحاشي المشروط غير

ً  صراحةً  تُنشئ ال التي المالية األداة         20 ً  التزاما ً  تُنشئ دآخر ق مالي أصل أو نقد بتسليم تعاقديا  خالل من مباشر غير بشكل التزاما
  :المثال سبيل على. شروطھاوأحكامھا 

ً التزام مالية أداة تتضمن قد   ) أ( أن  وأ توزيعات في أن تجري المنشأةفشلت  إذا، وفقط إذا، تسويته يجب مالي غير ا
 غير االلتزام تسوية من خالل– فقط-  آخر مالي أصل أو نقد تحويل تجنب تستطيع المنشأة كانت وإذا. اةاألدتسترد 
ً  تعد المالية األداة فإن ،المالي  .التزاماً ماليا

ً  المالية األداة تعد   )ب(  :إما التسوية عند المنشأة أن تسلم تشترط كانت إذا التزاماً ماليا

ً مالي أصالً  أو اً نقد  ) 1(  أو آخر؛ ا
  .اآلخر المالي األصل أو النقد قيمة عن- بشكل كبير–بما يزيد  قيمتھا يتم تحديد التي سھمھاأ  ) 2(

 ھي باألسھم التسوية بديل قيمة فإن ،آخر مالي أصل أو نقد بتسليم صريح تعاقدي التزام عليھا ليس المنشأة أن وبرغم
 مبلغ استالم ضمان الجوھر حيث من لديه األداة حامل فإن حال،وعلى أية . نقداً  بتسويتھا المنشأة تقوم التي تلك

  ).21 الفقرة أنظر( نقدا التسوية خيار- األقل على- يساوي

  (ب))16(الفقرة  المنشأةالتسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة ب

ة            21 وق ملكي د أداة حق د العق هال يع رد أن د لمج تج عني ق ليم  هن تالم أو تس ة  أدواتاس وق الملكي ة بحق أة.الخاص  المنش
د ق أو فق أة ح ون للمنش ا يك دي  عليھ زام تعاق أنالت تلم ب دداً  تس لم ع ة أو تس وق الملكي ھمھا أو أدوات حق ن أس م

ا  ة بھ رى األالخاص ر بحيخ ي تتغي وق  ثالت ة ألدوات حق ة العادل ون القيم تالمھا او تك يتم اس ي س أة الت ة المنش ملكي
ليمھا غ الح تس اوية لمبل دي. مس زام التعاق ذا ق أو االلت ل ھ ون مث د يك ديوق زام التعاق ق أو االلت غ الح ت بمبل أو  ثاب

غ ب رمبل ا  يتغي تجابةأجزئي اً اس رات و كلي ر  للتغي ي متغي وقف عر الس الف س ة  بخ ة الخاص وق الملكي ألدوات حق
ل  أة (مث دل بالمنش دةمع عر الفائ لعة  أو س عرس ة أداة أو س د). مالي االن  يوج كمث ى ذل د عل ا (أ) عق ليم ھم دد  لتس ع

أة  ة بالمنش ة الخاص وق الملكي ن أدوات حق ه م ي قيمت اوي ف ة100يس دة عمل د 4وح ليم و(ب) عق ن  لتس دد م ع
أة  ة بالمنش ة الخاص وق الملكي اأدوات حق دار م اوي  بمق ه يس ي قيمت ة ف ذھب.  100قيم ن ال ة م لأوقي د  ومث ذا العق ھ

أة  ى المنش اً عل اً مالي د التزام ى وإن يع انحت ى  ك ب عل أة يتوج اأالمنش ويته  و يمكنھ ليم تس ة أبتس وق الملكي دوات حق
ا د. وال فيھ ة  يع وق ملكي راً أداة حق ددنظ تخدم ع أة تس ر اً ألن المنش ا  اً متغي ة بھ ة الخاص وق الملكي ن أدوات حق م

د  ذا العق إن ھ ه، ف اًء علي د. وبن وية العق يلة لتس دللكوس د  ال ي أة بع ول المنش ي أص ة ف ة متبقي ى حص ع رحطعل  جمي
  التزاماتھا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .'وحدات العملة'في ھذا المعيار، يتم تقويم المبالغ النقدية بـ  4 
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تثناء           22 ه باس م بيان ا ت رة  م ي الفق ذي ، أ22ف د ال إن العق تالم ف أة باس ل المنش ن قب ويته م تتم تس دد أس ليم ع ت و بتس ثاب
ن  د أم ن النق ت م غ ثاب ل مبل ي مقاب أة ف ة بالمنش ة الخاص وق الملكي د أو أدوات حق ر يع الي آخ ل م وق  أداةص حق

ال،  بيل المث ى س ة. عل د ملكي ار األ أداةيع ة، خي وق ملكي ي حق ق ف ل الح رف المقاب نح الط ذي يم در ال ھم الُمص س
ن  ت م دد ثاب راء ع ت أش عر ثاب أة بس ھم المنش غ أس تأو بمبل لي ثاب ند.  ص ه لس وص علي ي أمنص رات ف ا التغي م

د  غ النق ي مبل ؤثر ف ي ال ت وق الت ي الس دة ف دالت الفائ ي مع ات ف ن التقلب أ ع ي تنش د والت ة لعق ة العادل و أالقيم
دد األ لمة، أو ع ه أو تس تم دفع ذي ي رى ال ة األخ ول المالي ليمه أص تالمه أو تس تم اس ذي ي ة ال وق الملكي دوات حق

د وية العق د تس ا ،عن ون ال  فإنھ ول دون أن يك د تح الوة  أداةالعق ل ع تالمه (مث تم اس وض ي ة. واي ع وق ملكي حق
ار أو  ل خي تالمھا مقاب تم اس أة) إذني ھم المنش ى أس وب عل رة  مكت اف مباش ة.إيض وق الملكي ى حق وض أو ل ي ع

ة.  وق الملكي ن حق رة م ه مباش تم طرح راؤه) ي م ش ار ت ل خي ا مقاب تم دفعھ الوة ي ل ع ه (مث تم دفع ا اأي ي م رات ف لتغي
  ثباتھا في القوائم المالية.إملكية فال يتم الالقيمة العادلة ألداة حقوق 

أدوات تمثل  عند تسوية عقد لمنشأةو تسليمھا من قبل اأسيتم استالمھا إذا كانت أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي           أ22
توفية السمات  جميع قابلة لإلعادة لديھامالية  ع الشروط الموضحةومس رتين  لجمي أدوات تفرض  ب، أو16أ و16في الفق

ً على المنشأة التزام ا عند التصفية - فقط- من صافي أصول المنشأةبأن تسلم طرفاً آخراً نصيباً تناسبياً  ا عولھ السمات  جمي
ً و التزاماً أصالً مالياً أفإن العقد يعد ، د16ج و16في الفقرتين  ومستوفية للشروط الموضحة دايشمل و. ماليا ذا عق سوف  ھ

ً  و تسليمھا عدداً أتتم تسويته عن طريق استالم المنشأة  ل من  ثابتا ذه األدوات مث غ في ھ ل مبل تمقاب د أو أصل  ثاب من النق
   مالي آخر.

ً يتضمن التزافإن العقد الذي ، د16ج و16ب أو الفقرتين 16أ و16في الفقرتين  الموضحةالحاالت  باستثناء         23  على المنشأة ما
ً  أدوات حقوق الملكية الخاصة بھابشراء  ً ماليا الحالية لمبلغ االسترداد  بالقيمةمقابل نقد أو أصل مالي آخر ينشئ التزاما

سترداد). وھذا ھو لالمبلغ آخر بسعر ممارسة الخيار أو بأو  اآلجل إعادة الشراء الحالية لسعر ، بالقيمة(على سبيل المثال
شراء أدوات ب آجلبموجب عقد  المنشأةمن أمثلة ذلك التزام وذاته أداة حقوق ملكية. في حد تى ولو كان العقد ح نفسه الحال

إعادة  ، وتتمغ االستردادلبالقيمة الحالية لمب-بشكل أولي - حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل نقد. يتم إثبات االلتزام المالي 
ً قخارج تصنيفه  ً للمعيار الدولي للتقرير المالي حقوق الملكية. ويتم الحقا العقد  انقضىإذا و. 9ياس االلتزام المالي وفقا

بشراء على المنشأة  ن االلتزام التعاقديإ. الملكيةحقوق  لىإإعادة تصنيف المبلغ الدفتري لاللتزام المالي  تسليم، فتتمدون ب
ً  بالقيمة الح ً ماليا الية لمبلغ االسترداد حتى ولو كان االلتزام بالشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا ينشئ التزاما

ً مشروط المقابل الطرف  يمنح اإلعادة المكتوبخيار  ،(على سبيل المثالاالسترداد بممارسة حق  المقابلبقيام الطرف  ا
  ).ثابتالحق في بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة إلى المنشأة مقابل سعر 

مقابل  فيمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا ثابتاً  واستالمھا عدداً أسوف تتم تسويته عن طريق تسليم المنشأة العقد الذي          24
ً أيعد مبلغ متغير من النقد أو أصل مالي آخر  ً أصالً ماليا ً ماليا من  100بأن تسلم لمنشاة ھو عقد لذلك  مثال. و التزاما

  أوقية من الذھب. 100قيمة  بحيث يساوييتم حسابه  من النقد أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل مبلغ

 المحتملة التسوية مخصصات

ً مالي صالً أ أو اً نقد أن تسلم المنشأة من مالية أداة تتطلب قد         25 التزاماً  فيھا تكونس بطريقة أن تقوم بتسويھا ذلك خالفب أو ،آخر ا
ً في  سيطرة خارج) مؤكدة غير ظروف نتائج حدوث عند أو( مؤكدة غير بليةمستق أحداث وقوع عدم أو وقوع حالة ماليا

 معدل في أو ،لمستھلكا سعارال الرقم القياسي في أو ،األسھم سوق مؤشر في تغير مثل األداة، وحامل مصدر من كلٍ 
. الملكية حقوق إلى نالدي نسبة أو الدخل صافي أو ،لمصدرل المستقبلية اإليرادات في أو ،الضريبية المتطلبات أو الفائدة
 تسويتھا ،ذلك بخالف أو( آخر مالي أصل أو نقد تسليم في تجنب المشروط غير الحق األداة ھذه مثل لمصدر يكون وال

ً  فيھا تكونس بطريقة   :مالم صدرالمُ  على مالي التزام فھي لذلك). التزاماً ماليا

 خالفب أو( آخر مالي بأصل أو نقداً  التسوية يتطلب أن نـيمك الذي المحتملة ويةـالتس مخصص من الجزء نـيك       ) أ(
ً التزام فيھا يكونذلك بطريقة س ً مالي ا  حقيقي؛ غير) ا

ً مطالب صدرالمُ  كني     )ب( ً  معه يكون بطريقة ذلك خالفب أو( آخر مالي بأصل أو نقداً  االلتزام بتسوية ا ً ماليا ) التزاما
 أو صدر؛المُ  تصفية حالة في فقط

  .ب16 و أ16 الفقرتين في الواردة للشروط ومستوفية السمات جميع لألداة يكن     ) ج(

 التسوية خيارات

ثالً ( تسويتھا كيفية اختيار طرافأحد األ مشتقة مالية أداة تمنح عندما          26 انإب م ار األداة حامل أو مصدرال مك  التسوية اختي
ً  أصالً  تعد فإنھا ،)بنقد سھمأ بمبادلة أو نقدا بالصافي ع عن ينتج التزاماً مالياً مالم أو ماليا دائل جمي  تكون ان التسوية ب

  .ملكية حقوق أداة
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بالصافي نقدا  أن يقرر تسويتهالمصدر  بامكانخيار أسھم  يمثل التزاماً مالياًتسوية  مالية مشتقة مع خيار أداة وكمثال على           27
مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة  في عقود شراء أو بيع بند غير ماليبعض فإن بالمثل، و. مقابل نقدأسھمه  بمبادلةأو 

مالية أخرى بأداة أو نقدا  بالصافيبند غير مالي أو  بتسليمضمن نطاق ھذا المعيار ألنه يمكن تسويتھا إما  تقعبالمنشأة 
  .ملكيةأدوات حقوق   وليستليةً أو التزامات ما ماليةً  أصوالً  تعد مثل ھذه العقود نإ). 10- 8(أنظر الفقرات 

 

ً  أنظر( المركبة المالية األدوات - 9 التوضيحية واألمثلة 35 -30 التطبيق إرشادات فقرات أيضا
12( 

ويم مشتقة غير مالية أداة صدرمُ  على يجب          28 ة األداة شروط تق د المالي ا لتحدي الً  كانت إذا م زام من تتضمن ك  مكونو الت
 حقوق أدوات أو مالية أصول أو مالية التزامات نھاأ على منفصل بشكلٍ  تصنيفھا يجب العناصر ھذه ومثل. ملكية حقوق
ً  ملكية   .15 للفقرة وفقا

أة التزاماً مالياً على تنشئ) أ(التي  ماليةال داةاأل مكونات المنشأة ثبتتُ            29 نح) ب(و المنش اراً  األداة حامل تم ا خي ى بتحويلھ  إل
 عدد إلى حاملھاقابلة للتحويل من قبل  مشابھة أداة أو سنداً  نإف المثال، سبيل على .منفصل بشكلٍ ، للمنشأة ملكية حقوق أداة
ونين من تتكون األداة ھذه مثل نإف ،المنشأة منظور ومن. مركبة مالية أداة يعد للمنشأة العادية األسھم من ثابت زام: مك  الت
الي دي ترتيب( م ليم تعاق د بتس الي لأص أو نق وق وأداة) آخر م ة حق ار( ملكي راء خي نح ش ه يم رة الحق، حامل ة لفت  زمني

أة العادية األسھم من ثابت عدد إلى تحويله في محددة، ر نإ). للمنش ل إلصدار االقتصادي األث ذه مث بشكل  – ھو األداة ھ
ً  تتضمن دين داةأل المتزامن رثر اإلصداأ نفس  -كبير  ات ارصدإمع  المبكرة بالتسوية شرطا ة، سھمأ بشراء أذون  وأ عادي

ن أداةصدار إ ات دي ھمأ بشراء منفصلة بأذون ذلك. س اً ل ي ،وفق ل ف أة تعرض األحوال ك زا المنش ات االلت وق ممكون  وحق
   .قائمة مركزھا المالي في منفصل بشكل الملكية

 خيارترجيح أن في  لتغيرنتيجة  ھاتصنيفتنقيح  ال يتمقابلة للتحويل حقوق الملكية ألداة وعناصر  ممكونات عناصرااللتزا        30
حملة فاألداة.  حملةلبعض  ةاقتصادي تكون لھا ميزة دالخيار قممارسة  نأعندما يبدو ، حتى سوف تتم ممارسته تحويل

قد ويل عن التح الناتجةسبيل المثال، على  ،ن اآلثار الضريبيةبالطريقة التي تكون متوقعة ألاألدوات قد ال يتصرفون دائما 
على  التعاقدي لتزاماالويبقى  .من وقت آلخر يتغير حتمال التحويلن اإفوعالوة على ذلك  .األدواتتختلف بين حملة 

  أخرى.  معاملةستحقاق األداة أو اأو  ،التحويل من خالل إطفاؤهقائما إلى أن يتم  مستقبلية دفعات بأداءصدر المُ 

ل لأدوات تدھي قياس األصول المالية وااللتزامات المالية. أدوات حقوق الملكية  9رير المالي المعيار الدولي للتق يتناول          31
عندما يتم تخصيص المبلغ الدفتري األولي  ،بناًء عليهوالتزاماتھا.  جميع طرحمنشأة بعد العلى حصة متبقية في أصول 

من  المبلغ المتبقييُعين له حقوق الملكية  مكونفإن  داة،الملكية ومكونات االلتزام لالحقوق  مكوناتألداة مالية مركبة إلى 
أي قيمة  أما. مأن يطرح منھا المبلغ الذي يتم تحديده بشكل منفصل على أنه مكون االلتزابعد القيمة العادلة لألداة ككل 

ثل خيار تحويل حقوق حقوق الملكية (م بخالف مكونالمالية المركبة  ضمنة في األداةمُ ال) الشراء(مثل خيار  سمات مشتقة
 ،االلتزام وحقوق الملكيةلمكوني  التي تم تعيينھاالمبالغ الدفترية  مجموع. ويكون مفي مكون االلتزا فيتم تضمينھا) ملكية

ً مساوي االولي،عند اإلثبات   عنإلى األداة ككل. وال ينشأ أي مكسب أو خسارة  ستتم نسبتھا التيللقيمة العادلة ا دائما
  .داة بشكل منفصللي لمكونات األوثبات األاإل

ن ُمصدر سند قابل للتحويل إلى أسھم عادية يقوم أوال بتحديد المبلغ الدفتري إ، ف31في ظل المدخل الموضح في الفقرة          32
 ضمنة ليست حقوق ملكية) ليس لهمُ  ةبقياس القيمة العادلة اللتزام مشابه (بما في ذلك أي سمات مشتق ملمكون االلتزا

مكون حقوق ملكية مرتبط به. ثم بعد ذلك يتم تحديد المبلغ الدفتري ألداة حقوق الملكية المتمثلة في خيار تحويل األداة إلى 
  أسھم عادية بطرح القيمة العادلة لاللتزام المالي من القيمة العادلة لألداة المالية المركبة ككل.

ً  أنظر( الخزينة أسھم  )36 التطبيق إرشادات فقرة أيضا

أةال قامت إذا           33 ادة منش اء بإع ا، اقتن ة الخاصة بھ وق الملكي ك طرح فيجب أدوات حق ة أسھم'( األدوات تل ن) 'الخزين  م
ات يجوز وال. الملكية حقوق ع أو شراء من خسارة أو مكسب إثب اء أو إصدار أو بي ة الخاصة  أدوات إلغ حقوق الملكي

اء الموحدة المجموعة في آخرين عضاءأ وأ للمنشأة كنيمو. الخسارة أو الربح ضمنبالمنشأة  ل اقتن ة أسھم مث  الخزين
  .الملكية حقوق ضمن مباشرة الُمستلم أو المدفوع العوض إثبات يجب. بھا واالحتفاظ تلك

الي المركز قائمة في بھا إما المحتفظ الخزينة سھمأ مبلغ عن منفصل بشكلٍ  اإلفصاح يتم            34 ً  اإليضاحات، ضمن أو الم ا  وفق
ار بة لمعي دولي المحاس رض"1 ال وائم ع ة الق دم". المالي أة وتق ً إ المنش احا ذلك فص ً  ب ا ار وفق بة لمعي دولي المحاس  24 ال

ة الطرف ذي عن اإلفصاحات" أة أعادت إذا" العالق اء المنش ا اقتن ة الخاصة بھ وق الملكي  ذوي أطراف من أدوات حق
  .عالقة
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ً  أنظر( والمكاسب والخسائر ،احاألرب وتوزيعات ،الفائدة   )37 التطبيق إرشادات فقرة أيضا

ةالفائدة وتوزيعات األرباح والخسائر والمكاسب يجب إثبات            35 ة  المتعلق أداة مالي ى أب اً عل اً مالي د التزام ا أو بمكون يع نھ
ل المنشأةأداة حقوق  على حملةتوزيعات الإثبات أن يتم  يجبو و الخسارة.أدخل أو مصروف ضمن الربح   ملكية من قب

اليفوت. مباشرة حقوق الملكية ضمن ة ل جب المحاسبة عن تك ة المعامل ة حقوق ملكي ى معامل ا أعل من حقوق  حسمنھ
  الملكية.

 

املة معوتكاليف المعاملة المتعلقة ب ملكيةأداة حقوق  حملة علىتوزيعات الب المتعلقةضريبة الدخل تجب المحاسبة عن            أ35
  ".ضرائب الدخل" 12حقوق ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

ما إذا كانت الفائدة وتوزيعات األرباح  ھو الذي يحددمالي أو أداة حقوق ملكية نھا التزام أعلى تصنيف أداة مالية إن            36
، فإن وعليه. الربح أو الخسارة ضمن روفمصأو  ثباتھا على أنھا دخلإيتم بتلك األداة  المتعلقةوالخسائر والمكاسب 

بنفس  نھا مصروفأعلى يتم إثباتھا  نھا التزاماتأعلى  ثباتھا بكاملھاإالتي يتم األسھم  علىتوزيع األرباح  دفعات
 المرتبطة بعمليات استرداد أو عمليات إعادة تمويل بالمثل، فإن المكاسب والخسائرو. الطريقة كما ھي للفائدة على سند

إعادة تمويل أدوات عمليات أو  عمليات استرداد، في حين أن الربح أو الخسارة ضمنتزامات المالية يتم إثباتھا االل
ال يتم ف ملكيةالالتغيرات في القيمة العادلة ألداة حقوق  ماأ في حقوق الملكية. نھا تغيراتأعلى حقوق الملكية يتم إثباتھا 
  إثباتھا في القوائم المالية.

ل              37 أة تتحم ادة المنش اليف  ع ة تك دارمتنوع د إص ك  أو عن من تل د تتض ا. ق ة بھ ة الخاص وق الملكي اء أدوات حق اقتن
جيل  وم التس اليف رس ة األالتك وم التنظيمي رىوالرس ارين  خ ة للمستش الغ المدفوع انونيينوالمب بي الق  نوالمحاس

اريين و ر ينالمھنيالمستش وم يناألخ ة ورس اليف الطباع ةا، وتك تم. لدمغ بة ت اليف  المحاس ن تك ة ع المعامل
ة ة المتعلق وق  بمعامل ة الحق مملكي ا حس ى أنھ ة  عل وق الملكي ن حق هم د في ذي تُع در ال افية  بالق اليف إض ن تك يمك
ا ك عزوھ الف ذل ت بخ ي كان ة الت وق الملكي ة حق ى معامل رةً إل ا مباش يتم تجنبھ ا .س وق ام ة حق اليف معامل  تك

  .نھا مصروفأعلى إثباتھا  فيتمعنھا  التخلييتم  ملكية التيال

لألداة حقوق الملكية مكونات ولى مكونات االلتزام إ مالية مركبة ةبإصدار أداالتي تتعلق  المعاملةتكاليف يتم تخصيص             38
(على  من معاملة واحدة بأكثر- بشكل مشترك – التي تتعلق المعاملة تخصيص المتحصالت. تكاليف بما يتناسب مع
) يتم وذلك في وقت متزامن وإدراج أسھم أخرى في سوق األسھم لالكتتاب األسھم طرح بعضتكاليف ، سبيل المثال
  .معامالت مشابھةمع  ومتفقالمعامالت باستخدام أساس تخصيص منطقي لى تلك إتخصيصھا 

 لملكية في الفترة يتم االفصاح عنه بشكل منفصلنه حسم من حقوق اأمبلغ تكاليف المعاملة الذي تتم المحاسبة عنه على              39
  .1وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

والدخل الشامل  الربح أو الخسارة) أو قائمتيفي قائمة ( نھا مصروف،أعلى المصنفة  ،عرض توزيعات األرباح يمكن            40
 نإ، فھذا المعيارلى متطلبات إضافة وباإلل. بند منفصعلى أنھا االلتزامات األخرى أو على إما مع الفائدة  اآلخر

. 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  1لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  يخضع اإلفصاح عن الفائدة وتوزيعات األرباح
مكانية حسمھا ألغراض إبأمور مثل  فيما يتعلقبين الفائدة وتوزيعات األرباح الفروق ، وبسبب الحاالتفي بعض و

الدخل الشامل اآلخر. و الربح أو الخسارة) قائمتياإلفصاح عنھا بشكٍل منفصل في قائمة (أو فإنه يستحسن ، بةالضري
  .12وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  الضريبية عن اآلثارتتم اإلفصاحات 

دفتري  المتعلقة المكاسب والخسائريتم إثبات               41 غ ال زام مبالتغيرات في المبل ى اللت ا دخلأالي عل  ضمن مصروفأو  نھ
ً حق تتضمنبأداة  تكون متعلقةحتى عندما  الربح أو الخسارة ةفي  ا أة  الحصة المتبقي د أو في في أصول المنش ل نق مقاب

دولي و(ب)). 18أصل مالي آخر (أنظر الفقرة  بة ال ار المحاس أة نإف 1بموجب معي تعرض، بشكل منفصل في  المنش
دخل الشامل، ارة أي  قائمة ال اس ناشئةمكسب أو خس ادة قي ل عن إع دما  مث ذه األداة عن ة لتوضيح ھ أداء تكون مالئم

  المنشأة.

ً  انظر( مالي التزامو مالي أصل المقاصة بين  وفقرة و،38إ-أ38 التطبيق إرشادات فقرات أيضا
 ).39 التطبيق إرشادات

 :عندما وفقط عندما، المالي المركز قائمة في المبلغ صافي وعرض ماليال لتزامواال ماليال صلاأل إجراء مقاصة بين يجب          42

ً  النفاذ واجب حق ،الحاضر الوقت في للمنشأة، كوني    ) أ(   المثبتة؛ المبالغ تسويةفي  نظاميا

 .بشكل متزامن االلتزام وتسوية األصل تحقيق أو صافٍ  أساس على التسوية إما المنشأة تنوي  ) ب(

 يتم الذي األصل بين مقاصة إجراء للمنشأة يجوز فال اإلثبات إللغاء مؤھل غير مالي أصل يلتحو عن المحاسبة عند
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  ).3.2.22 الفقرة ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار أنظر( به المرتبط وااللتزام تحويله

النقدية التدفقات القيام بذلك  ا يعكسمعند صافٍ  يتطلب ھذا المعيار عرض األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس           43
مبلغ  دفعأو  استالمعندما يكون للمنشأة الحق في أداتين ماليتين منفصلتين أو أكثر. ومن تسوية  للمنشأةالمستقبلية المتوقعة 

ونوتنوي القيام بذلك، فإن واحد صافٍ  ا ه، في الواقع، يك الي لھ ا أو  واحد فقط أصل م الي واحد فقط.عليھ زام م في و الت
رى االت أخ ة ، ح ات المالي ة وااللتزام تم عرض األصول المالي ن بعضھاي كل منفصل ع بعض بش كٍل و ال قبش ع  يتف م

الفقرات  فيعن المعلومات المطلوبة  فصاحاإليجب على المنشأة و. عليھاأو التزامات  على أنھا موارد للمنشأةخصائصھا 
أل 7 الماليالدولي للتقرير  من المعيار ـھ13- ب13 ة دواتل ة المثبت ع المالي ي تق رة  الت ارأ 13ضمن نطاق الفق  من المعي

  .7الدولي للتقرير المالي 

بين أصل مالي مثبت والتزام مالي مثبت وعرض صافي المبلغ يختلف عن الغاء إثبات أصل مالي أو  جراء مقاصةإن إ         44
فقط -  ينتج عنهال  مالية أداةإال أن إلغاء إثبات ، أو خسارةسب مكإثبات  ينشأ عنھاال  المقاصةالتزام مالي. وبالرغم من أن 

ً البند زالةإ–   أو خسارة.  مكسبإلى إثبات  -أيضاً  - يؤدي  بل قد ،من قائمة المركز المالي الُمثبت سابقا

 أو جزء من كل ةزالإذلك  خالفأو  في تسوية ،بموجب عقد أو خالفه للمدين، نظاميھو حق  مقاصة في إجراء حقال         45
 الحاالتفي  للمدينالمبلغ. وقد يكون  ذلكمقابل في  على الدائن مبلغ مستحق استخداممن خالل للدائن  واجب السدادالمبلغ 
أن يكون  ةطيشر للدائنمقابل المبلغ المستحق في طرف ثالث  علىمبلغ مستحق  في استخدام نظاميحق  العاديةغير 

ھو  في إجراء مقاصةحق الألن نظرا . والمدين في إجراء مقاصةحق  بشكل واضح يحددثة ھناك اتفاق بين األطراف الثال
التي  فضال عن أنه يجب اخذ التنظيماتأخرى لى إ سلطة قانونيةمن  تتفاوت قدالحق  الشروط التي تدعمفإن حق نظامي 

     .في الحسبان على العالقات بين األطراف تنطبق

مالي الصل األب المرتبطةمالي على الحقوق وااللتزامات  والتزامأصل مالي  للمقاصة بينالنفاذ  وجود حق واجب يؤثر        46
في وجود الحق  وبالرغم من ذلك،السيولة. مخاطر و يةمخاطر االئتمانليؤثر على تعرض المنشأة ل وقد ،مالياللتزام االو

، فإن مبلغ وتوقيت التدفقات بشكل متزامن التسويةأو  لممارسة الحق نية. وفي غياب للمقاصةليس أساًسا كافيًا  حد ذاته
، فإن عرض األصل بشكل متزامن التسويةالحق أو  ممارسةمنشأة ال. وعندما تنوي انتأثريالنقدية المستقبلية للمنشأة ال 

وكذلك  وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مبالغ-أكثر  مناسب بشكل –يعكس  ساس صافٍ أعلى وااللتزام 
حق الدون  ساس صافٍ أكال الطرفين التسوية على طرف أو ن نيةإوالتي تتعرض لھا ھذه التدفقات النقدية.  المخاطر

بعينه  والتزام مالي بعينهبأصل مالي  المرتبطةألن الحقوق وااللتزامات لتبرير المقاصة  كافية تقانوني للقيام بذلك ليسال
  . دون تغييرتظل 

العادية ومتطلبات األسواق المالية  عماللألالمنشأة فيما يتعلق بتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتھا  نوايا ثرتتأ قد        47
في . وعندما يكون للمنشأة حق بشكل متزامنتسوية الأو  بالصافيتسوية العلى  تحد من قدرتھاوالظروف األخرى التي قد 

 ثرأعن  اإلفصاح، فإنه يتم بشكل متزامنتحقيق األصل وتسوية االلتزام  أو بالصافيتسوية ال تنويال  ھاولكن المقاصة
  .7 من المعيار الدولي للتقرير المالي 36 للفقرة للمخاطر االئتمانية وفقا المنشأة تعرضالحق على 

وق مالي منظم أو غرفة مقاصة في سعمل  ،على سبيل المثال ،ألداتين ماليتين من خاللالمتزامنة التسوية قد تحدث         48
يكون وال  واحد صاف معادلة لمبلغ تكون في الواقعالتدفقات النقدية  نإالحاالت ف. وفي مثل ھذه مبادلتھما وجھا لوجه

 استالم ودفعأداتين من خالل  يمكن للمنشأة تسوية أخرىحاالت . وفي ائتمانية أو مخاطر سيولةتعرض لمخاطر  ھناك
 االلتزام.لكامل مبلغ سيولة  معرضة لمخاطر األصل أو لكامل مبلغ يةنمخاطر ائتمالمعرضة  وتصبح مبلغين منفصلين،

، فإن تحقيق أصل مالي وبناًء عليهنسبيًا.  ومثل ھذه التعرضات للمخاطر قد تكون كبيرة حتى ولو كانت لفترة قصيرة
  . تان في اللحظة نفسھاالمعامل تحدثعندما -فقط -  تتم معالجتھما على أنھما متزامنانوتسوية التزام مالي 

 :عندما مناسبة غير المقاصة تكون ما وعادة مستوفاة 42 الفقرة في الواردة الشروط تكون ال بشكل عام،          49

 ).مصطنعة أداة( واحدة مالية أداة  سمات لمحاكاة مختلفة مالية أدوات عدة استخدام يتم      ) أ(

 ،المثال سبيل على( ساسيةاأل المخاطر لنفس معرضة مالية أدوات من المالية ماتوااللتزا المالية صولاأل تنشأ    ) ب(
ً تتضمن أطراف ولكنھا) اخرى مشتقة دواتأ وأ آجلة عقود محفظة في وااللتزامات األصول   .مختلفة مقابلة ا

  .     الرجوع لحق ضعةالخا غير المالية االلتزامات مقابل كضمان األخرى لأو األصو المالية االصول رھن يتم     ) ج(

 بتلك قبل قد الدائن يكون نأ دون التزام سداد بغرض استثماري أمانة صندوق في مالية صولأ بتجنيب مدين يقوم      ) د(
 )دينلسداد ال صندوق ترتيب على سبيل المثال،(  اللتزاما تسويةل األصول

 على بناء ثالث طرف من خسائر، نشوء إلى أدت ألحداث تيجةن ،التي تم تحملھا لتزاماتالا استرداديتوقع أن يتم     ) ھـ(
  .تأمين عقد بموجب تقديمھا يتم مطالبة

  

  

ك  في "ترتيب مقاصة رئيس"واحد مقابل من معامالت األدوات المالية مع طرف تباشر عدداً التي منشأةالقد تدخل            50 مع ذل
ة مثل ھذه االتفاقية تنص على تسو. المقابلالطرف  ة في حال ية واحدة بالصافي لجميع األدوات المالية التي تشملھا االتفاقي
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ودالوفاء ب التخلف عن ادةً  أي واحد من العق ات ع ذه الترتيب ة ھ ه. تستخدم المؤسسات المالي ة أو انھائ وفير الحماي للت  مقاب
لعدم قدرة  ينتج عنھاالخسارة في حالة اإلفالس أو الظروف األخرى التي  ه.  طرف مقاب اء بالتزامات ى الوف ا عل ادة م وع

ؤثر عل ذ وي ي المقاصة يصبح واجب التنفي رئيس حق ف ب المقاصة ال ن ترتي أ ع وية ىينش ق أو تس ة  تحقي اصول مالي
اء  حالة تخلف عن بعد –فقط -والتزامات مالية بعينھا  ع نشوأو في حاالت أالوف ر متوق ادي ؤھخرى غي ا في السياق الع

رة أالمقاصة الرئيس على  لألعمال. وال ينص ترتيب . 42ساس للمقاصة ما لم يتم استيفاء كال الضابطين الواردين في الفق
ين  تم المقاصة ب دما ال ت يس، فأوعن ة خاضعة لترتيب مقاصة رئ ات مالي ة والتزام تم اإلإصول مالي ه ي ر أفصاح عن ن ث

  .  7الدولي للتقرير المالي من المعيار  36الترتيب على تعرض المنشأة لمخاطر ائتمانية وفقا للفقرة 

  ]حذفت[         -51
95   

  

 والتحول سريانال تاريخ

ى يجب           96 أة عل ق المنش ذا أن تطب ار ھ ى المعي رات عل نوية الفت ي الس دأ الت ي تب اير 1ف د أو 2005 ين َمح. هبع التطبيق ويُْس  ب
-أيضا – تطبق تكن لم ما 2005 يناير 1 قبل تبدأ التي يةالسنو الفترات على المعيار ھذا تطبيق لمنشأةل وال يجوز. األبكر
 طبقت وإذا. 2004 مارس في المصدرة التعديالت ذلك في بما ،)2003 ديسمبر في الُمصدر( 39 الدولي المحاسبة معيار
  .الحقيقة تلك عن فصاحاإل عليھا فيجب 2005 يناير 1 قبل تبدأ فترةل المعيار ھذا المنشأة

ى تعديالت ال( "التصفية الناشئة عنوااللتزامات  القابلة لإلعادةاألدوات المالية ب "تطلّ           أ96 دولي عل بة ال ار المحاس  32معي
دولي  بة ال ار المحاس ر  الُمصدر ،)1ومعي ي فبراي تم تصنيفأ ،2008ف ة الدوات األ ن ي ي تتضمنمالي ع السمات  الت جمي
ة أداة نھا أعلى د 16ج أو 16الفقرتينو ب أ16أ و16 تينفي الفقر وتستوفي الشروط الواردة راتحقوق ملكي  ، وعدل الفق

ق13وإرشادات التطبيق 25و 23و 22و 19-17و 16و 11 ق14وإرشادات التطبي راتأ، و27وإرشادات التطبي  درج الفق
أة 29ك وإرشادات التطبيق14 -أ14وإرشادات التطبيق  ،ج97و ،ج96و ،ب96و ،أ22و ،و16-أ16 ى المنش أ. ويجب عل
أة  طبقت . ويسمح بالتطبيق األبكر. وإذاأو بعده 2009ا يناير في تبدأ  للفترات السنوية التيالتعديالت  تلكتطبق  أن المنش

كعن  فصاحاإلعليھا  ، فيجبأبكر التغييرات على فترة ة  تل قالحقيق بة  وتطبي ار المحاس ى معي ديالت ذات الصلة عل التع
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  1الدولي 
  .هفي الوقت نفس 2 المالي

ة " دخلتأ           96 ادةاألدوات المالي ة لإلع ئة عنوااللتزامات  القابل تثناءً  "صفيةالت الناش ذلك اً النطاقمحدود اس  ال يجوز؛ ول
  .بالقياساالستثناء  تطبيقلمنشأة ل

المحاسبة الدولي  معيار بموجبھذه األداة  مثل عن على المحاسبةھذا االستثناء  بموجبتصنيف األدوات يجب أن يقتصر        ج96
والمعيار الدولي للتقرير  7ر الدولي للتقرير المالي والمعيا 39ومعيار المحاسبة الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  1

على سبيل المثال المعيار  -على أنھا أداة حقوق ملكية بموجب إرشادات أخرى األداة  لىإوال يجوز النظر . 9المالي 
  . 2الدولي للتقرير المالي 

  .ھذا المعيار بأثر رجعي تطبيقيجب           97

المعايير الدولية للتقرير المالي.  جزاءأجميع  ) المصطلحات المستخدمة في2007(المنقح في  1ة الدولي عدل معيار المحاسب      أ 97
 2009يناير  1تبدأ في  للفترات السنوية التي. ويجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت 40عدل الفقرة  ضافة لذلك فقدإ

الفترة  لتلكتطبيق التعديالت  فيجب أبكر لفترة) 2007(المنقح في  1المحاسبة الدولي  المنشأة معيار طبقت. وإذا أو بعده
  األبكر.

(ج). ويجب على المنشأة أن تطبق 4) الفقرة 2008" (المنقح في األعمال تجميع " 3الدولي للتقرير المالي  المعيار حذف       ب97
 3المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  طبقت . وإذاأو بعده 2009 يوليو 1 التي تبدأ فيلفترات السنوية لھذا التعديل 
على  التعديلال ينطبق وبالرغم من ذلك،  الفترة األبكر.لتلك التعديل  يضا تطبيقأفيجب  أبكر لفترة) 2008(المنقح في 

 3الي تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم استحواذ يسبقتاريخ له  كان الذي أعمالتجميع  عن نشأالمحتمل الذي  العوض
ھـ من 65-أ65 وفقا للفقراتھذا العوض  مثل عنأن تحاسب  من ذلك، يجب على المنشأة الً ). وبد2008(المنقح في 

   ). 2010(المعدل في  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً  التي مركبةالمالية الداة مطالبة بفصل األالمنشأة  نإف أ96في الفقرة  الموضحةعند تطبيق التعديالت       ج97 بأن  تتضمن التزاما
. وإذا مكوني التزام وحقوق ملكية منفصلينمن صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية إلى تسلم طرفاً آخراً نصيباً تناسبياً 

ً االلتزام لم يعد قائم مكونكان  يشمل فصل س 32على معيار المحاسبة الدولي  التعديالت لتلك- بأثر رجعي-التطبيق ، فإن ا
مكون المتراكمة على المجمعة  األرباح المبقاة ويمثل الفائدة ضمناألول  المكونيكون وسحقوق الملكية. ل مكونيين

 لم يعد مكونإذا  المكونيينھذين  فصلالمنشأة  ال يلزمحقوق الملكية األصلي. ولذلك،  مكون اآلخرالمكون يمثل وااللتزام. 
ً االلتزام قائ   التعديالت.  في تاريخ تطبيق ما

ويجب على المنشأة  .2008"، الُمصدر في مايو التحسينات في المعايير الدولية للتقرير الماليمن قبل " 4 تم تعديل الفقرة       د97
طبقت . ويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا أو بعده 2009يناير  1التي تبدأ في التعديل على الفترات السنوية  أن تطبق ذلك
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من المعيار الدولي  3الفقرة  فصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديالت علىاإلعليھا  فيجب رأبك على فترةالتعديل  المنشأة
في مايو  المصدر 31من معيار المحاسبة الدولي  1والفقرة  28من معيار المحاسبة الدولي  1والفقرة  7للتقرير المالي 

  .  تقبليمسالتعديل بأثر  بتطبيق. ويسمح للمنشأة على تلك الفترة األبكر 2008

وبر صدارات الحقوقإتصنيف من قبل " 16و 11 تينالفقرتم تعديل         ھـ97 أة 2009"، الُمصدر في اكت ى المنش أن . ويجب عل
دأ في السنوية للفترات التعديل تطبق ذلك  ي تب ر  1الت ده 2010فبراي التطبيق األبكر. وإذا أو بع أة  طبقت. ويسمح ب المنش

  الحقيقة.فصاح عن تلك اإلعليھا  فيجب أبكر لفترةالتعديل 

  ]حذفت[         و97

. ويحب على 2010"، المصدر في مايو للتقرير المالي التحسينات في المعايير الدولية" من قبل ب97الفقرة تم تعديل        ز97
  بيق األبكر.. ويسمح بالتطو بعدهأ 2010 يوليو 1في تبدأ  التي للفترات السنويةالتعديل  ذلك أن تطبقالمنشأة 

  ]حذفت[       ح 97

ايو  ،"الترتيبات المشتركة" 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10الدولي للتقرير المالي  المعيار لعدّ          ط97 المصدرين في م
رات  ،2011 ق4الفق ادات التطبي أة 29(أ) وإرش ى المنش ق. يجب عل ك أن تطب ديالت  تل االتع د تطبيقھ ار عن دو المعي لي ال

  .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10للتقرير المالي 

 23 الفقرتينوعدل  11تعريف القيمة العادلة في الفقرة ، 2011في مايو  ، المصدر13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ي     97
  .13المالي  دولي للتقريرال المعيار عند تطبيقھاالتعديالت تلك . يجب على المنشأة أن تطبق 31وإرشادات التطبيق

الفقرة  ،2011في يونيو  المصدر ،)1معيار المحاسبة الدولي  على تعديالتال( "عرض بنود الدخل الشامل اآلخرل "عدّ    ك    97
  .2011المعدل في يونيو  1معيار المحاسبة الدولي عند تطبيقھا التعديل  ذلك . ويجب على المنشأة أن تطبق40

دولي  على التعديالت( "األصول المالية وااللتزامات الماليةالمقاصة بين "حذف     ل     97 بة ال ار المحاس في  المصدر ،)32معي
 تلكو. يجب على المنشأة أن تطبق 38- أ38إرشادات التطبيق فقرات ضافأو 38 إرشادات التطبيق الفقرة ،2011ديسمبر 

أثر رجعي.  تلك . ويجب على المنشأة أن تطبقهأو بعد 2014يناير  1تبدأ في  السنوية التي للفتراتالتعديالت  التعديالت ب
ك، فيجب عليھا اإلفترة أبكر علىالتعديالت  تلكالمنشأة  طبقتويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا  ة  فصاح عن تل ويجب الحقيق

ين – اإلفصاحات"المطلوبة بموجب  يضا القيام باإلفصاحاتأعليھا  ة واال المقاصة ب ةاألصول المالي  "لتزامات المالي
  .2011في ديسمبر  المصدر) 7الدولي للتقرير المالي  المعيارعلى تعديالت ال(

المعيار الدولي للتقرير المالي  على تعديالتال( "األصول المالية وااللتزامات المالية المقاصة بين –فصاحات اإل" م          عدل97
رة  ،2011في ديسمبر  الُمصدر ،)7 أة تطلب بحيث ت 43الفق رفصاح اإلمن المنش ة في الفق  تينعن المعلومات المطلوب

ة  لألصول 7ھـ من المعيار الدولي للتقرير المالي 13- ب13 ة المثبت عالمالي ي تق رة  الت ار 13ضمن نطاق الفق أ من المعي
ديل 7الدولي للتقرير المالي  ك التع ق ذل رات. يجب على المنشأة أن تطب ي للفت نوية الت دأ في الس اير  1تب ده  2013ين أو بع

أثر  أن تقدمالفترات السنوية. ويجب على المنشأة  ضمن تلك وللفترات األولية ديل ب ذا التع اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھ
  رجعي. 

أ. 35وأضاف الفقرة  39و 37و 35الفقرات ، 2012في مايو  المصدر "،2011-2009التحسينات السنوية دورة " لعدّ       ن97
رات ية والتغييسياسات المحاسبال" 8 المحاسبة الدوليوفقا لمعيار التعديل بأثر رجعي  ذلك منشأة أن تطبقويجب على ال

. ويسمح بالتطبيق األبكر. وإذا أو بعده 2013يناير  1 تبدأ في للفترات السنوية التي" التقديرات المحاسبية واألخطاء في
  الحقيقة. تلكعن فصاح اإلعليھا  فيجب أبكر لفترةالتعديل  طبقت المنشأة ذلك

دّ         س97 تثمارية" لع آت االس ى(" المنش ديالت عل ار التع ر المعي دولي للتقري الي  ال ار 10الم ر والمعي دولي للتقري الي  ال الم
للفترات التعديل  ذلك. يجب على المنشأة أن تطبق 4الفقرة  ،2012 في أكتوبر المصدر ،)27ومعيار المحاسبة الدولي 12
نويةال ي س دأ  الت يتب اير 1ف د 2014 ين رهأو بع التطبيق األبك مح ب ـ " . ويس تثماريةل آت االس أة  قامت. وإذا "المنش المنش

ع  أن تطبق–أيضا – يجب عليھافالتعديل  بكر لذلكبالتطبيق األ ديالت جمي تثمارية"في  الُمضمنةالتع في  "المنشآت االس
  .هالوقت نفس

          ]حذفت[        ع97

رشادات إ, فقرة 2014"، الُمصدر في مايو العمالء مع عقوداليرادات من اإل" 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      ف 97
  .15. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 21التطبيق

 

رشادات إج, 96, 42, 31, 23, 12, 8, 4, 3، الفقرات 2014في يوليو ، الُمصدر 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      ص 97
. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما ع97ح و 97و، 97وحذف الفقرات  30رشادات التطبيقإو 2التطبيق
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  .9تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وإرشادات  9فقرات إرشادات التطبيق  2016جار" المصدر في يناير "عقود اإلي 16ق      عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 97
 .16. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 10التطبيق 

  

 األخرى اإلصدارات سحب

 
  5. 2000 في المنقح" والعرض حاإلفصا: المالية األدوات" 32 الدولي المحاسبة معيار محل المعيار ھذا يحل         98

  
 :التالية التفسيرات محل المعيار ھذا يحل           99

 ؛"المحتملة التسوية مخصصات – المالية األدوات تصنيف" SIC" 5لجنة التفسيرات الدولية السابقة " تفسير ) أ(

المنشأة، في  ،حقوق الملكية أدوات – الُمساھم به مال رأس" SIC"16لجنة التفسيرات الدولية السابقة " تفسير) ب(
  و ؛)"الخزينة أسھم( اقتناؤھا الُمعاد

  ".ملكية حقوق معاملة تكاليف - الملكية حقوق"SIC"17التفسيرات الدولية السابقة "لجنة  تفسير) ج(

الحقوق أو  األدوات - األدوات المالية" 34م"SICلجنة التفسيرات الدولية السابقة "تفسير يسحب ھذا المعيار مسودة        100
  "حاملھا قبللالسترداد من  القابلة
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"األدوات المالية:  7لي للتقرير المالي نقل مجلس معايير المحاسبة الدولية جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية إلى المعيار الدو، 2005في أغسطس   5
"اتفصاحاإل
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  ملحق 
  إرشادات التطبيق 

  "األدوات المالية: العرض" 32معيار المحاسبة الدولي 

  .ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار

  معينه من المعيار.جوانب تطبيق  هإرشادات التطبيق ھذ توضح      1إرشادات التطبيق

صول المالية ثبات وقياس األإفقد تم تحديد المتطلبات عن إثبات أو قياس األدوات المالية.  المعيار يتناولال     2إرشادات التطبيق
   . 9وااللتزامات المالية في المعيار الدولي للتقرير المالي 

  )14-11 الفقرات( التعاريف
  

 المالية وااللتزامات المالية األصول

 جميع قياس عليه بناءً  يتم الذي األساس فھي ولذلك التبادل وسيلة تمثل ألنھا مالي أصل ھي) نقدال( العملة     3التطبيق إرشادات
ً  أصالً  مشابھة مالية مؤسسة أو بنك في النقدية الوديعة وتعد. المالية القوائم في وإثباتھا المعامالت  ألنھا ماليا

مشابھة  مالية أداة أو شيك سحب أو المؤسسة تلك من نقد على الحصول في للمودع التعاقدي الحق تمثل
  .  مالي اللتزام سداداً  دائن لصالح الرصيد مقابل

ً  تمثل التي المالية األصول على الشائعة األمثلة من   4التطبيق إرشادات ً  حقا  المالية وااللتزامات المستقبل في نقد استالم في تعاقديا
ً التزام تمثل التي المقابلة ً  ا  :اآلتي المستقبل، يف بتسليم نقد تعاقديا

 السداد والواجبةالتحصيل  المستحقة التجارية الحسابات) أ(
 الدفع وراقأو القبض وراقأ) ب(
 السداد واجبةالو التحصيل مستحقةال قروضال) ج(
 السداد اجبةالوو التحصيل مستحقةال سنداتال) د(

 الطرف التزام مع نقد) بدفع االلتزام أو( استالم في ألحد األطراف التعاقدي الحق مقابلة تتمحالة،  كل وفي
  ).االستالم في الحق أو( بالدفع اآلخر

ة آخر نوع       5إرشادات التطبيق وعمن األدوات المالي ذي ھو الن ه ال ة اال تكون في ا  قتصاديةالمنفع يتم الحصول عليھ ي س و أالت
اسندات حكومية  يفورقة دفع  . على سبيل المثال،التنازل عنھا أداة مالية بخالف النقدية الحق  تعطي حاملھ

دي  دي  الُمصدرتعطي باالستالم والتعاق زام التعاق ديمااللت د بتق يس نق ة، ول نداتاُ سندات حكومي  ھي . والس
ة ھي ، فإن بناًء عليه. وبدفع نقد المصدرةالحكومة  على ألنھا تمثل التزامات نظراً  أصول مالية أصل الورق
  .  الُمصدرعلى والتزام مالي  ھامالي لحامل

أوراق الدفع الرأسمالية وأوراق الدين و" المستمرة" (مثل السندات "المستمرةالدين " في العادة تزود أدوات    6إرشادات التطبيق
ممتدة في في تواريخ محددة  فائدةالعلى حساب باستالم دفعات الحق التعاقدي ب حاملھا) غير المضمونة

بموجب المبلغ األصلي  استعادةفي  أو حقالمبلغ األصلي  باستعادةإما بدون حق  المستقبل غير المحدد،
 ، قدسبيل المثالو تجعله بعيداً جداً في المستقبل. على أمن غير المرجح  - لى حد كبير إ –شروط تجعله 

 بواقعمنصوص عليه معدل فائدة تساوي مستمرة سنوية  داء دفعاتأأداة مالية تتطلب منھا  منشأةالتصدر 
 % ھو8أن وعلى فرض . 6وحدة عملة  1,000 على مبلغ أصلي مقداره أو اسميعلى مبلغ يطبق % 8

ً تعاقديا بأن يُجري تحمل يصدر فإن المُ صدارھا، إفي السوق لألداة عند الفائدة سعر  دفعات سلسلة التزاما
األداة  ويكون لحامل .ثبات األوليعند اإل وحدة عملة 1000 (قيمة حالية) بمبلغلھا قيمة عادلة  فائدة مستقبلية
  . أصل مالي والتزام مالي، على التوالي وُمصدرھا

أداة مالية. وتستوفي  في حد ذاته أدوات مالية ھو تبادلأو  تسليمأو  باستالمالحق التعاقدي أو االلتزام التعاقدي     7إرشادات التطبيق
 استالمإلى  –في النھاية  - تؤدي سوف نت إذا كا مالية أداةتعريف  و التزامات تعاقديةأحقوق تعاقدية سلسلة 
  أو اقتناء أو إصدار أداة حقوق ملكية. نقد أو دفع 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .'وحدات العملة'يتم تقويم المبالغ النقدية بـ ، ه اإلرشاداتفي ھذ  6
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دالتزام تعاقدي مطلقة أو المطالبة بالوفاء بممارسة حق تعاقدي أو  تكون القدرة على قد     8إرشادات التطبيق ى  ق ة عل تكون متوقف
 ،نقد من الضامنباستالم ھو حق تعاقدي للمقرض  الضمان المالي ،وقوع حدث مستقبلي. على سبيل المثال

فإذا  لى المقرض،إالدفع على الضامن ب مقابل التزام تعاقديوھو  اءعن  المقترض تخل الحق  يوجدو .الوف
زام  دي وااللت دي التعاق ة التعاق بب معامل ابقة بس دثس ابق  أو ح ل(س ى  ،الضمان) تحم تحت و كان درة  ل ق

ى يتوقف كالھمابموجب التزامه ومطالبة الضامن باألداء المقرض على ممارسة حقه  تقبلي  عل تصرف مس
زامويستوفي . عن الوفاء بتخلف المقترض ين  الحق وااللت الي،ألاتعريف المحتمل زام الم الي وااللت  صل الم

اإال يتم  ھذه األصول وااللتزاماتولو كانت مثل حتى  ً دائم ثباتھ ة.  ا وائم المالي دفي الق ذه  وق تكون بعض ھ
  .  4للتقرير المالي  يضمن نطاق المعيار الدول تقع عقود تأمين المحتملة الحقوق وااللتزامات

ً حق عادةيجار اإلينشئ     9إرشادات التطبيق  نفس  - بشكل كبير -ھي  دفعات بدفع، سلسلةالمستأجر على والتزام باستالم،  لمؤجرل ا
استثماره في المبلغ  عن بموجب اتفاقية قرض. ويحاسب المؤجرالدفعات المختلطة لمبلغ أصلي وفائدة 

، يَُعّد الخاضع لإليجار التمويلي. وعليه ذاتهالمحدد األصل عن وليس تمويلي إيجار عقد المستحق بموجب 
، ال يثبت المؤجر حقه 16وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي . المؤجر عقد اإليجار التمويلي أداة مالية

 ذاتهالمحدد في المحاسبة عن األصل  المؤجر ويستمر في استالم دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي.
ً أي مبلغ مستحق في المستقبل بموجب العقد.  عن وليس فإن المؤجر ال يَُعّد عقد اإليجار ،  لذلكووفقا

   ). بواسطة المستأجر مستحقة وواجبة السداد حاليًا بدفعات فرديةيتعلق  باستثناء ماأداة مالية (التشغيلي 
  
  

غير واألصول  وأصول حق االستخدام ،والمعدات) واآلالت(مثل المخزون والعقار  الماديةاألصول   10إرشادات التطبيق
مالية. والسيطرة على ھذه األصول  صوالأ(مثل براءات االختراع والعالمات التجارية) ليست  ةالملموس
فرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة أو أصل  تھيئغير الملموسة األصول ووأصول حق االستخدام  المادية

ً ال  ھاولكن ،مالي آخر   نقد أو أصل مالي آخر. باستالم تنشئ حقاً حاليا

 بضاعة استالم ھي لھا االقتصادية المستقبلية المنفعة) التي تكون مقدمااألصول (مثل المصروفات المدفوعة    11يقإرشادات التطب
 اً . وبالمثل، فإن بنود، ليست اصوالً ماليةنقد أو أصل مالي آخر استالمالحق في  بدالً عن ،خدماتتلقي أو 

لمنافع لخارج لتدفق االألن نظراً زامات مالية، مثل اإليرادات المؤجلة ومعظم التزامات الضمان ليست الت
ً وليس التزام وتقديم خدمات سلعتسليم ھو بھا  المرتبطةاالقتصادية  ً تعاقدي ا   دفع نقد أو أصل مالي آخر.  ب ا

التي  ةالنظاميليست تعاقدية (مثل ضرائب الدخل التي تنشأ نتيجة للمتطلبات  االلتزامات أو األصول التي   12إرشادات التطبيق
معيار في  المحاسبة عن ضرائب الدخل تم تناول مالية. التزامات مالية أو أصوالً  تعد) ال الحكوماتتفرضھا 

 37في معيار المحاسبة الدولي  ُعرفتكما  - االلتزامات الضمنية ن إف. وبالمثل، 12المحاسبة الدولي 
  ليست التزامات مالية.ھي و عقود عن" ال تنشأ المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"

  الملكية حقوق أدوات

 انظر( القابلة لإلعادة األدوات وبعض ،القابلة لإلعادة غير العادية األسھم الملكية حقوق أدوات مثلةتشمل أ  13التطبيق إرشادات
ً  المنشأة على تفرض التي األدوات وبعض ،)ب16و أ16 الفقرتين ً آخراً   التزاما نصيباً  بأن تسلم طرفا
 ً  األسھم أنواع وبعض ،)د16و ج16 الفقرتين أنظر( التصفية عند فقط المنشأة أصول صافي منتناسبيا
 المكتوبة الشراء خيارات أو واألذونات ،)26التطبيق وإرشادات 25التطبيق إرشادات فقرتي أنظر( الممتازة

 المنشأة في القابلة لإلعادة غير ديةالعا األسھم من محدد عدد شراء أو في باالكتتاب لحاملھا تسمح التي
أدوات  من محدد عدد شراء أو بإصدار المنشأة والتزام. آخر مالي أصل أو محدد نقدي مبلغ مقابل المصدرة

 عدا فيما( للمنشأة ملكية حقوق أداة ھو آخر مالي أصل أو محدد نقدي مبلغ حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل
ً  يتضمن العقد ھذا مثل كان إذا ،بالرغم من ذلكو). أ22 الفقرة في مبين ھو ما  نقد بدفع المنشأة على التزاما
 ج16الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا ملكية حقوق نهأ على مصنف عقد خالف( آخر مالي أصل أو
ً أيضاً التزام ينشئ فإنه ،)د16و )). أ( 27التطبيق إرشادات نظر فقرةأ( االسترداد لمبلغ الحالية القيمة مقابل ا
ً التزام غير القابلة لإلعادة العادية ألسھما صدرمُ  تحمليو  أرباح توزيعات الجراء رسميًا تصرفي عندما ا
ً ملزم صبحيو  أرباح توزيعات عن عالناإل بعد الحال ھو ھذا يكون وقد. بذلك بالقيام المساھمين أمام قانونًا ا
  .المساھمين على للتوزيع متاحة بااللتزامات الوفاء بعد متبقية أصول يأبحيث تصبح  المنشأة تصفية عند أو

 عدد اقتناء إعادة في الحق ويعطيھا المنشأة مقتنى من قبل مشابه آخر عقد وأ شراؤه يتم الذي الشراء خيار   14التطبيق إرشادات
ً  أصالً  ليس آخر مالي أصل أو محدد نقدي مبلغ تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل من محدد  ماليا
 من طرحه يتم العقد ھذا مقابل عوض أي نإف ذلك، من وبدالً ). أ22 الفقرة في مبين ھو ما عدا فيما( للمنشأة
 .  الملكية حقوق

  
 

  ))ب(ج16و) ب(أ16 الفقرتان( الفئات األخرى جميع تلي التي األدوات فئة
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تلي جميع الفئات  األدوات التي فئةھي في ألداة المالية اھي أن  ج16أ و16 الفقرتين سماتمن واحدة  أ 14إرشادات التطبيق
  األخرى.

األداة عند  حق بتقويمفإن المنشأة تقوم  ،الفئات األخرى جميع تلي فئةفي ھي داة األكانت  ذاإ ب عند تحديد ما14إرشادات التطبيق
عادة إويجب على المنشأة  كانت ستقوم بالتصفية في التاريخ الذي تقوم فيه بتصنيف األداة. كما لوالتصفية 

تقوم التصنيف إذا كان ھناك تغير في الظروف ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة  تقويم
 جميع تليفئة  المعنية ھي منعلى ما إذا كانت األداة  ھذا يؤثر ، فقدأداة مالية أخرى استردادأو  بإصدار

  . الفئات األخرى

من صافي أصول  لھا حق في نصيب تناسبيعند تصفية المنشأة ليست أداة  يةوأول التي لھا حق األداة ج14إرشادات التطبيق
الحق في توزيعات تخول حاملھا عند التصفية إذا كانت  أولويةألداة حق يكون ل سبيل المثال، المنشأة. على
ات األخرى في األدوفي حين أن إلى حصة من صافي أصول المنشأة،  ضافةإ، عند التصفيةأرباح ثابتة 

من صافي أصول المنشأة ليس لھا نفس الحق  نصيب تناسبيلھا حق في و الفئات األخرى جميع تليالفئة التي 
  عند التصفية.  

من فئة تلي فإن ھذه الفئة يجب أن تعامل كما لو كانت ، إذا كان للمنشأة فئة واحدة فقط من األدوات المالية  د14إرشادات التطبيق
  األخرى.جميع الفئات 

 ))ھـ( أ 16 الفقرة( األداة عمر مدى على لألداة تُعزى التي المتوقعة النقدية التدفقات مجموع

 لىإ - بشكل كبير – اً مستنديكون  أن يجب األداة عمر مدى على داةألل المتوقعة النقدية التدفقات مجموع  ھـ14التطبيق إرشادات
 المثبتة صولاأل لصافي العادلة القيمة في التغير أو المثبتة األصول صافي في التغير أو ،الخسارة وأ الربح
 األصول صافي في والتغير الخسارة او الربح قياس ويجب .ةعمر األدا مدى لمنشأة علىل المثبتة وغير
  .الصلة ذات المالي للتقرير الدولية للمعايير  وفقا المثبتة

 أ16 الفقرتان( لمنشأةل مالكك صفته خالفب أداة حاملمن قبل  يتم الدخول فيھا التي المعامالت
 )ج16و

ادات ق إرش لال و14التطبي ة داةأل حام ادة مالي ة لإلع رض أداةأو  قابل ى تف أة عل ً مالتزا المنش يباً  ا راً نص اً آخ لم طرف أن تس ب
بياً  نتناس افي م ول ص أة أص ط المنش د فق فية عن دخل التص د ي ي ق امالت ف ع مع أة م فة ب المنش ص
الف ف خ كال ةص بيل لىع.مال ال، س د  المث ونق ل يك ً  األداة حام ا اً موظف ي أيض أة ف دفقات. المنش  الت
ة روط النقدي ام والش ة واألحك ألداة التعاقدي ي ل ق الت ل تتعل فته األداة بحام ك بص أة  مال يالمنش ط ھ  فق
ي ب الت ذھاأ يج ي خ بان ف د الحس ويم عن ا تق ان ذاإ م ي ك نيف ينبغ ى داةاأل تص اأ عل وق نھ ة حق  ملكي
   .ج16 الفقرة أو أ16 قرةللف وفقا

بعض  وفرين. قد ون وشركاء متضامنوموصشركاء فيھا  التي يكونالمحدودة  التضامنشركة ومثال ذلك،  ز14إرشادات التطبيق
ً للمنشأةضم المتضامنينالشركاء  ن إمثل ھذه الحاالت، فالضمان. في  ذلك توفير مقابل مكافأتھموقد يتم  انا

للمنشأة.  بصفتھم مالكينوليس  ضامنين بصفتھماألداة  تتعلق بحملة ذات الصلة النقديةالضمان والتدفقات 
الشركاء ينتج عنھا أن يعد  سوف لن ذات الصلةھذا الضمان والتدفقات النقدية  مثل ، فإنبناًء عليهو

دوات إذا كانت الشروط التعاقدية أل تقويم ما عندللشركاء الموصين، وسوف يتم تجاھلھم  تالينن والمتضامن
  .   متماثلة التضامن العامةشركة وأدوات المحدودة  التضامنشركة 

على األدوات  لحملةالربح أو الخسارة الذي يخصص الربح أو الخسارة  المشاركة فيترتيب ھو ح مثال آخر 14رشادات التطبيقإ
 مثل ھذهبقة. السا ة والسنواتالحالي السنواتخالل  المتولدة عن األعمالأساس الخدمات المقدمة أو 

 تقويمأخذھم في الحسبان عند  وال يجوزمالكين بصفتھم  ليس األداة حملةمعامالت مع  ھيالترتيبات 
ترتيبات المشاركة في الربح أو فإن وبالرغم من ذلك، ج. 16أ أو الفقرة 16في الفقرة  المذكورة السمات

 مقارنة بآخرينلمبلغ اإلسمي ألدواتھم ا على أساس األدوات لحملةالخسارة التي تخصص الربح أو الخسارة 
السمات تقويم وينبغي أخذھم في الحسبان عند  بصفتھم مالكين حملة األداةفي الفئة تمثل معامالت مع 

  ج. 16أ أو الفقرة 16في الفقرة  المذكورة

مالك) والمنشأة المصدرة  بصفته غيرمعاملة بين حامل األداة (لالتعاقدية  والشروط واألحكامط التدفقات النقدية 14إرشادات التطبيق
  والمنشأة المصدرة.  األداةقد تحدث بين غير حامل  مكافئةلمعاملة  ن تكون مشابھةأيجب 
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  أو تقيد بشكٍل كبير العائد المتبقيتحددإجمالي تدفقات نقديةبأو عقدأخرىمالية  أداة  ال توجد 
                                                                         د)16ب و 16(الفقرتين  داةاأللحامل     

 الفقرة أو أ16 الفقرة الواردة في تستوفي الضوابط ذلك خالفالمالية، التي ب داةاأل ا تصنيفل طوشرأحد ال ك14التطبيق إرشادات
 تدفقات مجموع) أ( ن لهيكو آخر عقد أو أخرى مالية أداةللمنشأة  يكون الأ ھو ملكية حق نھاأ على ،ج16
 القيمة في التغير أو المثبتة األصول صافي في التغير وأ ،الخسارة أو الربح لىإ كبير، يستند، بشكل نقدية
 لعائدا -بشكل كبير  - تحديد أو تقييد في أثر) ب( ،للمنشأة المثبتة وغير المثبتة صولاأل لصافي العادلة
نھا من إ، فعالقة ذات غير أطراف مع عادية تجارية بشروط فيھا دخولال ما يتمعند ،اآلتية األدوات. المتبقي

 سستستوفي األ ذلك بخالف التيو ،ملكية حقوق نھاأ علىمن أن تصنف  غير المرجح أن تمنع األدوات
 :  ج16 الفقرة أو أ16 الفقرة في الواردة

 .لمنشأةل محددة أصول لىإ -بشكل كبير  - النقدية تدفقاتھا مجموع يستند أدوات )أ(

 . اإليرادات من مئوية نسبة لىإ -بشكل كبير  -  النقدية تدفقاتھا مجموع يستند أدوات) ب(

 .للمنشأة تقديمھا يتم خدمات على الفردية بصفتھم موظفين ةأمكافل مصممة عقود )ج(

       .توريدھا يتم وبضاعة تقديمھا يتم خدمات مقابل الربح من ضئيلة مئوية نسبة دفع تتطلب عقود )د(

  المشتقة المالية األدوات

 حقوق وأدوات السداد واجبة والمبالغ ،المستحقة المبالغ مثل( ساسيةاأل األدوات المالية األدوات تتضمن  15التطبيق إرشادات
 ومقايضات ،اآلجلة والعقود المستقبلية والعقود ،المالية الخيارات مثل( المشتقة المالية واألدوات) الملكية

ً لذلك،مالية أداة تعريفتستوفي  المشتقة المالية األدوات ).العمالت ومقايضات لفائدةمعدالت ا  فھي ، ووفقا
  .المعيار ھذا نطاق ضمن

ً األدوات المالية المشتقة حقوق تنشئ   16إرشادات التطبيق كثر من المخاطر المتأصلة في أو أثر في تحويل واحد األلھا والتزامات  ا
أحد األطراف األدوات المالية المشتقة  عند نشأتھا، تعطيف لى أطراف األداة.إسية المعنية األداة المالية األسا

 أو ،مواتيةيحتمل أن تكون  بموجب شروطأصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر  لتبادل حقًا تعاقديًا
ً التزام تنشئ ً تعاقدي ا ن تكون غير يحتمل أ بشروطأصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر  بتبادل ا
ً  ،ينتج عنھاال  وبالرغم من ذلك،. مواتية نشاء العقد، وال إساسية المعنية عند األتحويل األداة المالية ، 6عموما

تزام لمن الحق واال األدوات كالً بعض  وتتضمنبالضرورة عند استحقاق العقد. يحدث مثل ھذا التحويل 
نه كلما تغيرت إف ،األداة المالية المشتقة نشاءإعند يتم تحديدھا  لالتبادألن شروط نظراً . وبالقيام بالتبادل

  . مواتيةأو غير  مواتية ماإ الشروط قد تصبح تلكاألسعار في األسواق المالية 

أدوات حقوق  بخالفأصول مالية أو التزامات مالية (أي أدوات مالية لتبادل خيار البيع أو الشراء  يعطي   17إرشادات التطبيق
ً في أن يحصل  حامله) ية في منشأةملك بالتغيرات في  مرتبطةعلى منافع اقتصادية مستقبلية محتملة حقا

ً  كاتب ، يتحملوبالعكس من ذلك. أساس العقدالقيمة العادلة لألداة المالية  التنازل عن المنافع ب الخيار التزاما
بالتغيرات في القيمة  مرتبطة قتصاديةا محتملة لمنافع خسائر تحملياالقتصادية المستقبلية المحتملة أو 

مالي  تعريف أصليستوفيان  كاتبھا والتزاملحامل األداة  الحق التعاقدي. األساسالعادلة لألداة المالية 
أصل مالي، بما في ذلك  أيَّ  خيارالعقد  أساسالتي ھي األداة المالية قد تكون  . ، على التواليوالتزام مالي

 بدالً من ،أداة دينصدار إ كاتب الخيارخيار من ال فائدة. وقد يتطلبات تحمل في منشآت أخرى وأدو أسھم
ً لحامل األداةأ أساس الخيار ستشكلالتي ھي تحويل أصل مالي، ولكن األداة  ممارسة  تإذا تم صالً ماليا

حامل م والتزا مواتيةبموجب شروط يحتمل أن تكون مالي الصل األمبادلة  الخيار فيحق حامل  إنالخيار. 
الذي  عن األصل المالي يتميزان مواتيةغير  بموجب شروط يحتمل أن تكونمبادلة األصل المالي ب األداة
كاتبه والتزام حامل الخيار طبيعة حق . وال تتأثر عند ممارسة الخيار يتم تبادلهس الذي أساس الخيار ھو

   الخيار. ممارسة باحتمال

أحد األطراف فيه يقدم  ستة أشھر ي غضونتسويته ف ستتممالية مشتقة ھو عقد آجل  أداةعلى مثال آخر    18إرشادات التطبيق
وحدة عملة مبلغ اسمي لسندات  1.000.000 مقابل وحدة عملة نقداً 1.000.000 وعوداً بتقديم(المشتري) 

اسمي وحدة عملة مبلغ 1.000.000 وعوداً بتقديمالطرف اآلخر (البائع) ويقدم  حكومية بمعدل فائدة ثابت،
كال سيكون ل، ةخالل األشھر الستونقًدا.  وحدة عملة1.000.000مقابل لسندات حكومية بمعدل فائدة ثابت 

الحكومية  للسندات السوق سعرإذا ارتفع فأدوات مالية.  بتبادلالتزام تعاقدي عليه حق تعاقدي و الطرفين
انخفض سعر وإذا  ،لبائعا مواتية غيرولمشتري مواتية ل تكون الشروط، فإن اوحدة عملة1.000.000فوق 

للمشتري حق تعاقدي (أصل ويكون العكس. األثر سوف يكون فإن  وحدة عملة،1.000.000السوق تحت 
 خيار بموجبلاللتزام  مشابهبه والتزام تعاقدي (التزام مالي)  محتفظ شراءخيار بموجب للحق  مشابهمالي) 
البيع المحتفظ به والتزام  خيار بموجبللحق  مشابهالي) حق تعاقدي (أصل م ويكون للبائع المكتوب؛البيع 

ھذه الحقوق وكما في الخيارات، . مكتوبخيار شراء  بموجبلاللتزام  مشابهتعاقدي (التزام مالي) 
 األساسمالية والتزامات مالية منفصلة ومتميزة عن األدوات المالية  صوالأتشكل والتعھدات التعاقدية 

في في الوقت المتفق عليه،  باألداءجل التزام اآلعقد ال طرفيكال على ). ويتم تبادلھاالتي س(السندات والنقد 
  يحدث فقط إذا وعندما يختار حامل الخيار ممارسته.   خيارالاألداء بموجب عقد  نأحين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبادله (ويعاد المبلغ األصلي عند اإلنشاء يتم تبادل بين العمالت مثالً في بعض مقايضات معدالت الفائدةألدوات المشتقة، ولكن ليس جميع اھذا صحيح لمعظم،  6

   عند االستحقاق). 
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 بما في ذلك نواع األخرى من األدوات المشتقة حقا أو التزاما باجراء تبادل في المستقبل،تتضمن العديد من األ 19إرشادات التطبيق 
 لمعدل الفائدة، والتغطيات والحدود الدنيا، العلياوالحدود  ة،العمل ومقايضات قايضات معدالت الفائدةم

لى عقد إويمكن النظر . االئتمانوخطابات  األوراق التجارية وتسھيالت إصدار ،القروضوارتباطات 
تبادالت القيام بسلسلة من على  األطرافتفق فيه ت من العقود اآلجلة التيعلى أنه نوع مقايضة معدل فائدة 

لى معدل فائدة إلى معدل فائدة معوم واآلخر بالرجوع إلمبالغ نقدية، يحسب أحد المبالغ بالرجوع مستقبلية 
ذات نمط موحد  في أن العقودساس أبشكل  تختلف ،لعقود اآلجلةمن ا ھي نوع آخر العقود المستقبليةثابت. و

    .  بورصةتداولھا في ويتم 

 )10-8 الفقرات( مالية غير بنود بيع أو شراء عقود

 في ألحد األطراف التعاقدي الحق ألن نظرا مالية أداة تعريف مالية غير بنود بيع أو شراء عقود تستوفي ال   20التطبيق إرشادات
ً  ينشئ ال اآلخر طرفمن قبل ال المقابل تزاملواال ،خدمةتلقي  أو مالي غير أصل استالم ً  أو حقا ً حالي التزاما  ا
 على تنص التي العقود ،المثال سبيل فعلى. مالي أصل تبادل أو تقديم أو استالم، في الطرفين من ألي

 أدوات ليست) فضة على آجل أو مستقبليعقد  أو ،خيار مثل( مالي غير بند تقديم أوفقط باستالم  التسوية
 أسواق في وتداوله الشكل يثح من تنميطه يتم بعضھا. النوع ھذا من ھي السلع عقود من العديد. مالية
مستقبلي  عقد المثال، سبيل على. المشتقة المالية األدوات بعض تداول ابھ يتم الطريقة التي بنفس منظمة

 مرات تداولھا يتم وقد بورصة في للتداول مدرجة ألنھا نظراً  نقد مقابل فوراً  هوبيع ؤهشرا يتم قد ةسلعل
. العقد أساس السلعة تتداول ،الواقع في ،العقد تشتري وتبيع تيال األطراففإن  وبالرغم من ذلك،. عديدة

 التفاوض مكانيةإو بھا بيعه وأ شراؤه يتم نأ يمكن التي والسھولة ،نقد مقابل سلعة عقد بيع أو شراء مكانيةإو
 أداة ئبالطريقة التي تنش للعقد ساسياأل الطابع يغير ال السلعة تقديم وأ الستالم لاللتزام نقدية تسوية على
 دواتأ بتبادل أو بالصافي تسويتھا يمكن التي مالية غير بنود بيع أو شراء عقود بعض ذلك، ومع. مالية
 مالية أدوات كانت لو كما المعيار نطاق ضمن تقع ،نقد إلى فوراً  مالي غير بند تحويل فيھا يمكن أو ،مالية

        ).8 الفقرة انظر(

د ن إيراد من العقود مع العمالء، فاإل" 15ھو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي باستثناء ما    21إرشادات التطبيق العق
الي اطرحد األأصل مالي أل لى نشوءإيؤدي ال  ماديةأصول  و تقديمأاستالم  ينطوي علىالذي  زام م ف والت

اإي دفعة مقابلة أما لم يتم تأجيل سداد  على الطرف اآلخر ى م اريخ ال ل د الت ل األصول بع ه تحوي تم في ذي ي
   .ساس االئتمان التجاريأبضائع على شراء أو بيع  في حالة. ھذا ھو الحال المادية

لعةأ االستالمتسوية من خالل  تنطوي علىال  ھاولكن بسلع،بعض العقود مرتبطة    22إرشادات التطبيق ادي للس ديم الم فھي . و التق
ً يتم ت دفعات نقديةتحدد التسوية من خالل  ةخالل دفع مبالغ من  بدالً  ،في العقد لمعادلة حديدھا وفقا ى ثابت . عل

 على كميةفي تاريخ استحقاق السند سعر النفط في السوق تطبيق مبلغ سند يمكن حسابه ب ، أصلسبيل المثال
لعة، إلى سعر تحديد مؤشر أصل المبلغ بالرجوعمحددة من النفط. ويتم  تم ولكن س ًدا فقط.  ت لتسويته نق  مث

  أداة مالية. ھذا العقد يشكل

ً مالية  أداةتعريف  يشمل   23إرشادات التطبيق إلى  ضافةباإلأصل غير مالي أو التزام غير مالي لى نشأة إيؤدي  عقد الذيالأيضا
 ً  مبادلة أصل ماليل اً خيار طرافأحد األھذه األدوات المالية تعطي مثل  أصل مالي أو التزام مالي. غالبا

 سلسلة دفعات استالمالحق في  حامله يعطي قد نفطالسند مرتبط ب، . على سبيل المثالر ماليغيأصل مقابل 
كمية محددة من النفط. ب صل المبلغأمع خيار مبادلة  ،ومبلغ نقدي محدد عند االستحقاق ثابتةفائدة دورية 

ً الرغبة في ممارسة ھذا الخيار من وقت آلخر تختلف و مبادلة  لمقارنة مع نسبةبالقيمة العادلة للنفط ل تبعا
 الخيار علىحامل السند فيما يتعلق بممارسة  وال تؤثر نوايا. المصاحبة للسند) التبادلالنفط (سعر بالنقد 

السند أداة  من يجعالن للمصدروااللتزام المالي  لحامل السند المالي . األصلالمكونة لهجوھر األصول 
ً  صول وااللتزامات التي يتمعن األنواع األخرى من األ بغض النظر ،مالية       .  نشاؤھاإ أيضا

  [حذفت]  24إرشادات التطبيق 
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  العرض
 

  
  )27-15 الفقرات( الملكية وحقوق االلتزامات

 

 )20-17 الفقرات( آخر مالي أصل أو نقد بتقديم تعاقدي التزام ال يوجد

 حقوق أداة أو التزام مالي ھو الممتاز السھم كان إذا ما تحديد عند. متعددة بحقوق ممتازة أسھم إصدار يمكن  25التطبيق إرشادات
 الخصائص تظھر كانت إذا ما لتحديد بالسھم الملحقة المعينة الحقوق بتقويم قومي المصدر فإن ،ملكية

 حسب أو محدد تاريخ في االسترداد يشترط الذي الممتاز السھم ،المثال سبيل على. مالي اللتزام األساسية
ً  يتضمن امله،ح اختيار ً ماليا . السھم حامل إلى مالية أصول بتحويل التزام عليه المصدر ألن نظراً التزاما

ً  يكون ممتاز عندما سھم استردادالوفاء بااللتزام ب على المصدر قدرة عدم واحتمال  ذلك،فعل ب تعاقديا مطالبا
ال ينفي  االحتياطيات، أو ألرباحا كفاية عدم أو قانوني قيد أو ،األموال عدم وجود بسبب ذلك كان سواء
 المصدر ألن نظراً  مالي التزام تعريف يستوفي ال نقد مقابل األسھم باسترداد المصدر خيار. االلتزام وجود
 فقط يكون األسھم استرداد نإف ،الحالة ھذه وفي. إلى المساھمين مالية صولأ بتحويل حالي التزام عليه ليس
 بإبالغ عادةً  ،خياره ألسھما مصدر مارسي عندما ، بالرغم من ذلك،لتزاما ينشأ قدو. المصدر اختيار حسب

ً  المساھمين     األسھم.   ستردادبوجود نية ال رسميا

 الحقوقعن طريق  دهيتحديتم  المناسب التصنيف نإف ،لالسترداد قابلة غير الممتازة األسھم تكون عندما   26التطبيق إرشادات
 وأداة المالي االلتزام اتوتعريف التعاقدية الترتيبات جوھر تقويم لىإ التصنيف ويستند. بھا الملحقة األخرى
 غير مجمعة، أو ةمجمع كانت سواءً  - الممتازة األسھم حملة على التوزيعات تكون وعندما. الملكية حقوق

نه أ الممتاز على السھم تصنيف يتأثر وال. ملكية حقوق أدوات ھي األسھم فإن ،المصدرالختيار  خاضعة
 : باآلتي ،المثال سبيل على مالي؛ التزام أو ملكية حقوق أداة

  جراء التوزيعاتإتاريخ ) أ(

 . المستقبل في توزيعات جراءإ نية   ) ب(

 على قيود بسبب( توزيعات جراءإ يتم لم إذا لمصدرل العادية سعر األسھم على المحتمل األثر السلبي   ) ج(
 )الممتازة األسھم على توزيعات دفع يتم لم إذا العادية األسھم على توزيعات دفع

 .المصدر احتياطيات مبلغ    ) د(

 .  فترة خسارة وأ لربح المصدر توقعات   )ھـ(

  . للفترة خسارته أو ربحه مبلغ على التأثير على المصدر قدرة عدم أو قدرة   ) و(

  )24-21 الفقرات(حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  أدواتب التسوية
  

 :حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أدوات على لعقودل المختلفة األنواع تصنيف كيفية اآلتية توضح األمثلة   27التطبيق إرشادات

 المستقبل، في عوض أي بدون سھمھاأ من امحدد اعدد تسليمھا وأ المنشأة باستالم تسويته تتمالذي  عقدال) أ(
 عدا فيما( ملكية حقوق آخر، ھو أداة مالي أصل أو محدد نقدي بمبلغ سھمھاأ من محدد عدد بمبادلة أو
 تتم العقد ھذا مثل مقابل دفعه أو استالمه يتم عوض أي نإف ووفقا لذلك،). أ22 الفقرة في مبين ھو ما

 يمنح مصدر أسھم خيار أحد األمثلة ھو. منھامباشرة  طرحه وأ الملكية حقوق لىإ مباشرة إضافته
 على الرغم من ذلك،و. محدد نقدي مبلغ مقابل المنشأة أسھم من محدد ددع شراء المقابل حق الطرف

 محدد تاريخ في آخر مالي أصل أو نقد مقابل سھمھاأ) استرداد( شراء المنشأة من يتطلب العقد كان إذا
 رداداالست لمبلغ الحالية للقيمة مالي التزام أيضاً بإثبات تقوم المنشأة فإن ،الطلب عند أو للتحديد قابل أو
 أو ب16و أ16 الفقرات الواردة في الشروط وتستوفي السمات جميع لھا التي األدوات مع استثناء(

 من محدد عدد شراء بإعادة آجل عقد بموجب المنشأة التزام أحد األمثلة ھو). د16و ج16 الفقرات
 .  النقد من محدد مبلغ مقابل سھمھاأ

 االسترداد لمبلغ الحالية القيمةمقابل  مالي التزاملى نشأة إ نقد مقابل أسھمھا بشراء المنشأة التزام يؤدي )ب(
 مشروطا االلتزام كان أو محدد غير شرائھا بإعادة ملزمة المنشأة تكون التي األسھم عدد كان ولو حتى

 الفقرات أو ب16و أ16 الفقرات في مبين ھو ما باستثناء( باالسترداد حقا المقابل الطرف بممارسة
 أسھمھا شراء إعادة المنشأة من يتطلب مصدر خيارھو  مشروطال تزاملاالأحد أمثلة ). د16و ج16

 .الخيار المقابل الطرف مارس إذا نقد مقابل

ً مالي آخر أصالً  مالي بأصل أو نقداً  تسويته تتم الذي عقديعد ال ) ج( ً التزام أو ا ً مالي ا  النقد مبلغ كان ولو حتى ا
لحقوق  السوق سعر في تغيرات لىإ مستنداً  تسليمه وأ استالمه يتمس اآلخر الذي المالي األصل أو
أحد ). د16و ج16 الفقرات أو ب16و أ16 الفقرات في مبين ھو ما باستثناء( بالمنشأةلخاصة ملكية اال

 .نقدا بالصافي تسويته تتم سھمأ خيار األمثلة ھو
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ً  قيمتھا يتساو المنشأة أسھم من متغير بعدد تسويته تتم الذي العقديعد  ) د( ً  أو محدداً  مبلغا  لىإ مستنداً  مبلغا
ً  أساس أصالً  متغير في التغيرات ً  ماليا ً  أو التزاما  المكتوب خيارھو ال ذلك مثال). سعر سلعة مثل( ماليا
 المنشأة قيام عن طريق المنشأة دواتأب بالصافيتتم تسويته  ،ممارسته تمت ذاإ ،الذي ذھب لشراء
ً مالي أصالً  العقد ھذا مثل ويعد. الخيار عقد قيمة اتساوي قيمتھ األدوات تلك من عدد بتسليم ً التزام أو ا  ا
ً مالي  الذي عقدال وبالمثل،. ذھبال من بدال المنشأة سھم سعر ھو العقد موضوع المتغير كان ولو حتى ا
 تساوي بحيث سيتم تغييرھا األسھم بتلك الملحقة الحقوق ولكن ،المنشأة سھمأ من محدد عددب تسويته تتم
ً  التسوية قيمة ً  أو محدداً  مبلغا ً مالي أصالً  يعد في متغير أساس، التغيرات لىإ مستنداً  مبلغا ً أو التزام ا  ا
ً مالي    .ا

 )25 الفقرة( المحتملة التسوية مخصصات

 نقداً  التسوية تتم بأن التي يمكن أن تتطلب محتملةال تسويةال مخصص من جزء كان إذا أنه 25 الفقرة تتطلب   28التطبيق إرشادات
ً  األداة تكون نأ اعنھ بطريقة أخرى التي سينتج أو( آخر مالي بأصل أو ً ماليا  نإف ،حقيقي غير ،)التزاما

 متغير بعدد أو نقدا التسوية يتطلب عقدأي  وبالتالي، فإن. مالية أداة تصنيف يؤثر على ال التسوية مخصص
 ،حدوثه جدا المرجح غير ومن كبير حد لىإ وغير عادي ،ةللغاي نادر حدث وقوع عند فقط المنشأة أسھم من
ً  يتم منعھا قد المنشأة سھمأ من ثابت عددب تسويةالفإن  وبالمثل،. ملكية حقوق أداة يعد  الظروف في تعاقديا
 فإن للحدوث، حقيقية مكانيةإ ليس لھا الظروف ھذه كانت ذاإ ولكن ،المنشأة سيطرة خارج تكون التي

ً بمناس يعد ملكية حقوق أداة نهأ على التصنيف    . ا

 الموحدة المالية القوائم في المعالجة

 في األخرى األطراف حصص أي - المسيطرة غير الحصص المنشأة تعرض الموحدة، المالية القوائم في   29التطبيق إرشادات
. 10 المالي للتقرير يالدول والمعيار 1 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا -  التابعة منشآتھا ودخل الملكية حقوق
 ألحكاما جميع الحسبان في تأخذ المنشأة فإن موحدة، مالية قوائم في) منھا مكون أو( مالية أداة تصنيف وعند
 عليھا ككل المجموعة كانت إذا ما تحديد عند األداة وحملة المجموعة أعضاء بين عليھا المتفق الشروطو

 وعندما. التزام تصنيف اعنھ ينتج بطريقة تسويتھا أو باألداة علقيت فيما آخر مالي أصل أو نقد بتسليم التزام
 شروط على المجموعة في خرىأ ةمنشأ أو ماألمنشأة ال وتتفق مالية أداة مجموعة في تابعة منشأة تصدر

 حق االختيار على للمجموعة يكونفقد ال  ،)مانض المثال سبيل على( مباشرة األداة حملة مع ضافيةإ
 المالية قوائمھا في مناسبال بالشكل األداة تصنفقد  التابعة لمنشأةا نأ ورغم. االسترداد أو التوزيعات
 المجموعة أعضاء بين األخرى تفاقياتالأثر ا نأ الإ ،اإلضافية الشروط ھذه عن النظر بغض ،الفردية
 تم التي معامالتوال العقود تعكس الموحدة المالية القوائم أن من للتأكد الحسبان في يؤخذ األداة وحملة
 ،التسويةالنص على  ولى المدى الذي يوجد فيه مثل ھذا االلتزام أإو .ككل المجموعة قبل من فيھا الدخول

  . الموحدة المالية القوائم في مالي التزام نهأ على صنيفهت يتم) لاللتزام خضعذي يال منھا الجزء أو( األداة فإن

ً تعاقديبعض أنوايتم تصنيف  أ29إرشادات التطبيق ً ع األدوات التي تفرض التزاما وفقاً حقوق ملكية دوات أنھا أعلى  على المنشأة ا
 يالتمن المبادئ  الفقرات استثناءً  وفقا لھذهالتصنيف  ويعدد. 16ج و16 الفقرتينب أو 16أ و16 للفقرتين
ف الحصص غير تصني لىإداة. ھذا االستثناء ال يمتد األتصنيف  المعيار علىفي ھذا تطبق  ذلك بخالف

 حقوق ملكية دواتأنھا أالتي تصنف على ، فإن األدوات عليه بناءً . وموحدةالمسيطرة في القوائم المالية ال
 ً أو الفردية التي ھي منفصلة المالية القوائم الد في 16ج و16 الفقرتينب أو 16أ و16للفقرتين ما إوفقا

   .نھا التزاماتأعلى  للمجموعة حدةالموفي القوائم المالية حصص غير مسيطرة يتم تصنيفھا 

 )32-28 الفقرات( المركبة المالية األدوات

 األدوات 28 الفقرة تتناول وال. المشتقة المركبة غير المالية ألدواتا مصدري على فقط 28 الفقرة تنطبق   30التطبيق إرشادات
 األصول وقياس تصنيف 9المالي ريرللتق الدولي المعيار يتناولو. األدوات حملة منظور من المركبة المالية
  .األدوات حامل منظور من ،مركبة مالية أدوات ھي التي المالية

 أسھم إلىقابل للتحويل  سند مثل مضمن فيھا، تحويل خيارمع  دين أداة ھو المركبة المالية ألداةل شائعال الشكل  31التطبيق إرشادات
 ھذهمثل  مصدر من 28 الفقرة وتتطلب. مضمنة فيه أخرى مشتقةسمات  يأ دون ،المصدر سھمأ من عادية
 ماك المالي، المركز قائمة في منفصل بشكل الملكية حقوق مكونو االلتزام مكون رضأن يع المالية األداة
 : يلي

 لم نهأ طالما موجوداً  يظلالتزاماً مالياً  المبلغ صلأفائدة ولل مجدولة دفعات جراءإب المصدر التزام يعد    ) أ(
لسلسلة  الحالية القيمة ھي االلتزام لمكون العادلة القيمة فإن ،األولي ثباتاإل وعند. األداة تحويل يتم
ً  المحددة المستقبلية النقدية لتدفقاتا  من قبل الوقت ذلك فيالمطبق  الفائدة بمعدل مخصومة تعاقديا

 بنفس النقدية، التدفقات سنف  - بشكل كبير  – وتقدم قابل للمقارنة وضع لھا التي األدوات على السوق
   .  تحويل خيار دونب ولكن ،الشروط

 الخيار قيمة ولھذا. حقوق ملكية المصدر إلى االلتزام لتحويل خيار مضمن ھي الملكية حقوق أداة  ) ب(
   .سعر ممارسته غير مجز كوني عندما حتى األولي اإلثبات عند
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نه أوتثبته على االلتزام  مكونإثبات  تقوم بإلغاءفإن المنشأة ، عند االستحقاق يلقابلة للتحوعند تحويل أداة    32إرشادات التطبيق
تحويله من بند مستقل في  قد يتمملكية (رغم أنه على أنه حق حق الملكية األصلي  مكونملكية. ويظل  حق

  التحويل عند االستحقاق. علىمكسب أو خسارة  وليس ھناك). مستقل آخرحقوق الملكية إلى بند 

ه أو إعادة شراء تظل  استرداد مبكرقبل االستحقاق من خالل  للتحويل قابلةمنشأة بإطفاء أداة العندما تقوم    33إرشادات التطبيق في
زات ل األصلية  مي ر دونالتحوي اليف معامل، تغيي دفوع وأي تك وم بتخصيص العوض الم أة تق إن المنش  ةف
ة. و االلتزام مكونات على االستردادشراء أو ال مقابل اريخ المعامل ة وتتفق حقوق الملكية لألداة في ت الطريق

مع تلك المستخدمة في على المكونات المنفصلة  المعاملةالمستخدمة في تخصيص العوض المدفوع وتكاليف 
أة على المكونات التخصيص األصلي ل المنش د  المنفصلة للمتحصالت المستلمة من من قب إصدار األداة عن
   . 32-28فقا للفقرات القابلة للتحويل، و

 المطبقة المحاسبة لمبادئ وفقا معالجتھا تتم ناتجة خسارة أو مكسب أي فإن العوض، تخصيص جراءإ بمجرد  34التطبيق إرشادات
 :كما يلي ،العالقةا ذي المكون على

 .الخسارة وأ الربح ضمن بمكون االلتزام المتعلق الخسارة أو المكسب مبلغ ثباتإ يتم     ) أ(

  .الملكية حقوق ضمن الملكية بمكون حقوق المتعلق العوض مبلغ ثباتإ يتم   ) ب(

 ، عن طريق عرض، على سبيل المثالمبكرالتحويل على ال للحثقابلة للتحويل شروط أداة منشأة القد تعدل    35إرشادات التطبيق
 ،الفرقثبات إويتم . محددخ تحويل قبل تاريفي حالة ال أو دفع عوض إضافي آخرتفضيالً  نسبة تحويل أكثر

عند تحويل  داةيستلمه حامل األبين القيمة العادلة للعوض الذي  ،في التاريخ الذي يتم فيه تعديل الشروط
نه أعلى األصلية  لشروطا يستلمه بموجبوالقيمة العادلة للعوض الذي  المعدلةاألداة بموجب الشروط 

  الربح أو الخسارة. ضمن خسارة

 )34و33 الفقرتان( الخزينة أسھم

 تمت الذي السبب النظر عن بغض مالي صلأ نھاأ على المنشأةب الخاصة ملكيةال حقوق أدوات إثبات يتم ال  36التطبيق إرشادات
أدوات حقوق الملكية الخاصة  اقتناء بإعادة تقوم التي المنشأة من 33 الفقرة تتطلب. جلهأ من اقتنائھا إعادة
 بحقوق المنشأة تحتفظ عندما ،وبالرغم من ذلك. الملكية حقوق من تلك ملكيةال حقوق أدوات طرحأن تبھا 
 عن بالنيابة الخاصة بھاة ملكيال بحقوق تحتفظ مالية مؤسسة مثل آخرين، عن بالنيابة الخاصة بھاية ملكال

 اليالم المركز قائمة في تضمن ال المحتفظات تلك نإف لذلك ونتيجة وكالة عالقة ھناك كونت نهإف ،عميل
    . للمنشأة

 )41-35 الفقرات( والمكاسب والخسائر ،األرباح وتوزيعات ،الفائدة

ً ممتازاً غير أن افترض. مركبة مالية أداة على 35 الفقرة تطبيق التالي المثال يوضح   37التطبيق إرشادات  رباحمجمع لأل سھما
 السداد تستحق األرباح توزيعات ولكن سنوات، خمس في غضون نقد مقابل لزاميإبشكل  لالسترداد قابل

 القيمة ھو فيھا مكون االلتزام ،مركبة مالية أداة ھي األداة ھذه مثل. االسترداد تاريخ قبل المنشأة باختيار
 على وتصنيفه الخسارة أو الربح ضمن المكون ھذا على الخصم تفكيك ثباتإ ويتم. االسترداد لمبلغ الحالية

ً و ،الملكية حقوق بمكون متعلقة تكون دفعھا يتم توزيعات يأو. فائدة مصروف نهأ  ثباتھاإ يتم نهإف ،لذلك وفقا
ً ليس  االسترداد كان إذا مشابھة معالجة طبقنتسو. الخسارة أو للربح توزيع نھاأ على  رباختيا ولكن الزاميا
 يتم التي ديةالعا األسھم من متغير عدد إلى لزاميإبشكل  للتحويل قابالً  السھم كان إذا أو األداة، حامل
ً مبلغ لتساوي حسابھا ً مبلغ أو اً محدد ا  ،وبالرغم من ذلك ).سلعة مثل(أساس  متغير في التغيرات لىإ اً ستندم ا

ً  تكون بكاملھا األداة فإن االسترداد، مبلغ إلى غير مدفوعة توزيعات اي إضافة تمت إذا  مثل وفي. التزاما
  . فائدة مصروف نھاأ على صنيفھات يتم أرباح توزيعات يأ نإف الحالة، ھذه

  )50-42 الفقرات( مالي التزامو مالي أصل مقاصة
 

  ]حذفت[    38التطبيق إرشادات

   ))أ( 42 ةالفقر(  ‘المثبتة المبالغ بمقاصة انظام نافذ حق حاليا لھا’ المنشأة بأن الضابط

ً متاح حق المقاصة يكونقد   أ38التطبيق إرشادات ً  ا ً متوقف يكون قد أوحاليا يستحدث  قد ،المثال سبيل على( مستقبلي حدث على ا
 إفالس أو عسارإ أو ،السداد التوقف عن  مثل مستقبلي، حدث وقوع عند فقط للمارسة قابالً  صبحي أو الحق
 نافذاً  فقط يكونفقد  مستقبلي، حدث على متوقف غير المقاصة حق كان لو وحتى). المقابلة األطراف أحد
ً نظام  أو أحد ،إفالس أو عسارإفي حالة  أو ،توقف عن السدادفي حالة ال أولألعمال،  السياق العادي في ا
     .المقابلة األطراف جميع
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ً  للمنشأة يكون أن يجب ،)أ( 42 الفقرة في الضوابط الواردة الستيفاء ب38التطبيق إرشادات ً نظام نافذ حق حاليا . مقاصة إلجراء ا
 :المقاصة إجراء حق أن يعني وھذا

ً ي أال يجب     ) أ(   .مستقبلي حدث على كون متوقفا

ً  نافذاً  يكون أن يجب   ) ب(  :التالية الظروف جميع في نظاما

 .السياق العادي لألعمال    ) 1(

 .السدادتوقف عن  حدوث   ) 2(

  .المقابلة األطراف وجميع المنشأة إفالس أو عسارإحالة    ) 3(

ً إأي شروط ملحقة بممارسته وما بما في ذلك  اصة،المقحق  ىومدطبيعة  ج38إرشادات التطبيق في حالة التوقف  ذا كان سيظل باقيا
 االفتراضلذلك، ال يمكن وتبعا . من سلطة قضائية ألخرى قد تختلف ،فالساإلأو  عساراإلالسداد أو  عن
ً متاح تلقائي المقاصةأن حق ب عسار اإلالس أو قوانين اإلف . على سبيل المثال،السياق العادي لألعمالخارج  ا

   .  الظروففي بعض  عساراإلأو  فالساإل قد تمنع، أو تقيد، حق المقاصة في حالة لسلطة قضائية

، الشروط التعاقدية، واألنظمة التي تحكم على العالقات بين األطراف (على سبيل المثال التي تنطبق نظمةد األ38إرشادات التطبيق
فالس التي تنطبق على األطراف) يلزم أن تؤخذ في عسار واإلاإلالعقد، أو أنظمة التوقف عن السداد، و

التوقف عن السداد في حالة و السياق العادي لألعمال،في  نافذاً  االمقاصةإذا كان حق عما للتأكد  الحسبان
 38(كما ھو محدد في فقرة إرشادات التطبيق المقابلةوجميع األطراف  المنشأةأو إفالس  عسارإوفي حالة 
   ب (ب)).

األصل وتسوي االلتزام  تحققأن سوي على أساس صاٍف، أو تٌ أن  المنشأة تنوي إما’أن بضابط ال                         
 ))(ب 42(الفقرة  ‘في وقت واحد

 أو صافٍ  ساسأ على أن تسوي إما لمنشأة نيةل يكون نأ يجب) ب( 42 الفقرة فيالضابط الوارد  الستيفاء ھـ38التطبيق إرشادات
 ساسأ على أن تسوي في حق لھا يكون قد المنشأة أن ورغم. وقت واحد في االلتزام وتسوي األصل تحقق
  .منفصل بشكل االلتزام وتسوي األصل تحققمكانھا أن إقد ال يزال ب انه الإ ،صاٍف

 ساسأ على للتسوية معادلة في الواقع، النتيجة، امعھ تكون بطريقة مبالغ تسوية منشأةالمكان إب كان إذا و38التطبيق إرشادات
 كان إذا، وفقط ،ذاإھذا  ويحدث). ب( 42 الفقرة فيسوف تستوفي الضوابط الواردة  المنشأة نإف ،صافٍ 
 ضئيلة، سيولةو ائتمان مخاطر عنھا نتجت أو والسيولة االئتمان مخاطر تزيل سمات اإلجمالية التسوية آللية
 نظام، المثال سبيل على. واحدة تسوية عملية في السداد واجبة غوالمبال المستحقة المبالغ ستعالج كانت ذاإو

 فيالواردة  ،صافٍ  ساسأ على التسويةالتالية سوف يستوفي ضوابط  الخصائصجميع  له جماليةإ تسوية
 ):  ب(42 الفقرة

 إلجراء النقطة الزمنية نفس للمقاصة عند المؤھلة المالية وااللتزامات المالية األصول تقديميتم      ) أ(
 . لمعالجةا

 بالوفاء ملتزمة طرافاأل تكون لمعالجة،ا إلجراء المالية وااللتزامات المالية األصول تقديمبمجرد     ) ب(
  التسوية بتعھد

 إلجراء تقديمھا بمجرد وااللتزامات األصول عن تنشأ التي النقدية بتغير التدفقات احتمال ھناكليس     ) ج(
 )أدناه) د( البند نظرأ – لمعالجةما لم تفشل ا( المعالجة

 تحويل نظام ساسأ على مالية بأوراق ضمانھا يتم التي وااللتزامات األصول تسوية تتمسوف      ) د(
 تحويل فشل إذا نهأ بحيث ،)الدفع مقابل التسليم المثال، سبيل على( مشابه نظام أو مالية وراقأ

 تكونذي العالقة والذي  السداد واجب المبلغ وأ المستحق المبلغ معالجة فإن ،المالية األوراق
ً  ھيسوف تفشل  له ضمان المالية األوراق  ). بالعكس والعكس( أيضا

 تتم حتى المعالجة إلجراء دخالھاإ يعادسوف ) د( البند فيورد  كما التي تفشل، معامالتمن ال أي    ) ھـ(
 .تسويتھا

 أو مركزي بنك أو ،تسوية بنك المثال، سبيل على( التسوية مؤسسة نفس خالل من التسوية تتم    ) و(
 .)المالية األوراق إليداع مركزية مؤسسة

 من كافية للتمكين المكشوف على سحب مبالغ يوفروأنه سوف  ليومطوال ا ائتماني تسھيليوجد     ) ز(
ً  مؤكداً  يكون نأو طراف،األ من طرف لكل التسوية تاريخ في الدفعات معالجة  ھيالتالتس أن عمليا

  .   المطالبة عند بھا الوفاء سيتم طوال اليوم االئتمانية
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" والتي ھي مجموعات من األدوات المالية أدوات مصطنعة" يسمىلما  محددةمعالجة  المعيار يقدمال    39إرشادات التطبيق
طويل دين  ،خصائص أداة أخرى. على سبيل المثال لمضاھاةبھا  التي يتم اقتناؤھا واالحتفاظالمنفصلة 

 جراء دفعات محددةإو معومة دفعات استالمفائدة تتضمن  سعارأيجمع مع مقايضة معوم األجل بمعدل فائدة 
ً تشكل معالفردية التي من األدوات المالية  . كلبمعدل فائدة ثابتطويل األجل  يؤدي الى تركيب دين أداة " ا

ً " تمثل حقمصطنعة ً أو التزام ا ً  ا بشكل منفصل. ويمكن تحويل او تسوية كل منھا  شروطهو بأحكامه تعاقديا
ً تختلف عن المخاطر التي تتعرض لھا أدوات مالية أخرى.  قد معرضة لمخاطركل أداة مالية وتكون   ووفقا
ً خرى التزاماألتكون و " أصالً مصطنعة"أداة  فيمالية ال واتدحدى األإعندما تكون لذلك،  تتم  ، فالا

ما لم يستوفيا ضوابط  ساس صافٍ أللمنشأة على ئمة المركز المالي في قا يتم عرضھماال و مقاصتھما
     . 42الفقرة  الواردة فيالمقاصة 

  [حذفت]    40إرشادات التطبيق

 



 33معيار المحاسبة الدولي 

    ية  للتقارير المالية مؤسسة المعايير الدول  ©  1  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

   33معيار المحاسبة الدولي 
  ربحية السھم 

  الھدف 
 

 يف المختلفة ن المنشآتتحسين مقارنات األداء بيوذلك ل ،وعرض ربحية السھم لتحديدمبادئ  ھو تحديد ھذا المعيار ھدف           1
 لسياساتا لاً نظرودحد بيانات ربحية السھمل أن ورغم للمنشأة نفسھا.نفس فترة التقرير وبين فترات التقرير المختلفة 

ھذا  يركز. لماليالتقرير حسن ايُ  الُمحدد بشكل ثابت "، فإن المقاماألرباح" تحديدفي  قد تستخدمالتي  المختلفة المحاسبية
   ربحية السھم. حسابالمعيار على مقام 

  نطاق ال
 

  ھذا المعيار على  أن يطبق يجب            2

  : الفردية للمنشأة أو المنفصلة القوائم المالية      (أ) 

وطني  أوراق ماليةسوق اول أسھمھا العادية أو أسھمھا العادية المحتمل إصدارھا في سوق عام (تدالتي تُ   )1(
   .بما في ذلك األسواق المحلية أو اإلقليمية) المقصورة،خارج أو سوق  أو أجنبي

غرض لتنظيمية أخرى  ھيئةراق المالية أو قوائمھا المالية لدى ھيئة لألو إيداع، في سياقأو  التي تودع،  )2(
   .إصدار أسھم عادية في سوق عام

  القوائم المالية الموحدة لمجموعة لھا منشأة أم:    (ب) 

وطني أو  ةأوراق ماليسوق داول أسھمھا العادية أو أسھمھا العادية المحتمل إصدارھا في سوق عام (تتُ    ) 1(
   .ذلك األسواق المحلية أو اإلقليمية) بما في المقصورة،خارج أو سوق  أجنبي

ر غرض إصدالرى تنظيمية أخ ھيئةقوائمھا المالية لدى ھيئة لألوراق المالية أو  إيداع، في سياقأو  تودع،   ) 2(
 عام. في سوقأسھم عادية 

  معيار.لھذا الوفقاً  ھاعنوتفصح ربحية السھم تحسب يجب على المنشأة التي تفصح عن ربحية السھم أن             3

ً منشأة كالً من القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية المنفصلة المعدة وفالعندما تعرض           4 لي للتقرير للمعيار الدوقا
 فإن لى التوالي،ع" القوائم المالية المنفصلة" 27" ومعيار المحاسبة الدولي القوائم المالية الموحدة" 10المالي

 على المنشأة التي الموحدة. ويجب المعلوماتعلى أساس  - فقط  – تُعرضھذا المعيار  مطلوبة بموجبالاإلفصاحات 
 – تلك متختار أن تفصح عن ربحية السھم على أساس قوائمھا المالية المنفصلة أن تعرض معلومات ربحية السھ

ك في القوائم المالية السھم تلعرض معلومات ربحية وال يجوز للمنشاة أن تلدخل الشامل. ل تھافي قائم - فقط 
  .الموحدة

 

ن معيار المحاسبة م أ10الفقرة في موضح ھو ما ك منفصلةدخل  في قائمةالربح أو الخسارة  بنودمنشأة ال عرضت إذا        أ  4
  .فقط لمنفصلةافي تلك القائمة  ربحية السھم تعرض)، فإنھا 2011في  ُعدلكما ( "عرض القوائم المالية"1الدولي 

  
   التعريفات

 

   المحددة:تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني              5

قابلة افتراض أن األدوات ال عنناتجة  السھم أو تخفيض في خسارة السھم في ربحيةھو زيادة  مضاد التخفيض
روط استيفاء ش ىبناًء علأُصدرت ية قد ، أو أن األسھم العادُمورستقد  األذوناتأن الخيارات أو و ُحولت،للتحويل قد 

  محددة. 

  على استيفاء شروط محددة. تعتمد ھي اتفاقية إلصدار أسھم  محتملة أسھماتفاقية 

أو  ينقدأو بدون عوض  ضئيل عوضمقابل ھي أسھم عادية قابلة لإلصدار  أسھم عادية قابلة لإلصدار بشروط
  . محتملةأسھم  قيةفي اتفااستيفاء شروط محددة  بناًء علىعوض آخر 
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د قلتحويل لافتراض أن األدوات القابلة  ناتجة عن ھو تخفيض في ربحية السھم أو زيادة في خسارة السھم التخفيض
   روط محددة.ش استيفاء بناًء علىأُصدرت أو أن األسھم العادية قد  ُمورست،أن الخيارات أو األذونات قد و ُحولت،

  حاملھا حق شراء أسھم عادية.  تمنح أدوات مالية ھي ومعاِدالتھماالخيارات واألذونات 

  أدوات حقوق الملكية األخرى.  في مرتبة تالية لجميع فئاتھو أداة حقوق ملكية  السھم العادي

  أسھم عادية.  الحق في لحامله يخولھو أداة مالية أو عقد آخر قد  المحتمل إصدارهالسھم العادي 

  فترة محددة.لحاملھا الحق في بيع أسھم عادية بسعر محدد  نحتمعقود  ھي أسھم عاديةخيارات بيع 

قد يكون ألسھم الممتازة. وبعد مشاركة األنواع األخرى من األسھم مثل ا إال الفترة ربح تشارك األسھم العادية فيال            6
 وزيعاتتستالم انفسھا في  ألسھم العادية من نفس الفئة الحقوقل. من األسھم العادية واحدة منشأة أكثر من فئةلل

  .األرباح

  ألسھم العادية المحتمل إصدارھا: اأمثلة من             7

م ل إلى أسھابلة للتحويق، التي تكون االلتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك األسھم الممتازة    (أ)  
  عادية. 

  واألذونات. الخيارات     (ب)  

صول شأة أعمال أو أمثل شراء من ،عن ترتيبات تعاقدية ناتجة استيفاء شروط بناًء علىصدر تُ سالتي األسھم     (ج)  
  أخرى.

في ھذا المعيار  "العرض –األدوات المالية " 32ار المحاسبة الدولي ـــفي معيرفة ــالمعدم المصطلحات ــــتستخ          8
عرف معيار المحاسبة يإلى غير ذلك.  يُنوهما لم  ،32محاسبة الدولي من معيار ال 11بنفس المعاني المحددة في الفقرة 

طبيق تلك تات بشأن يوفر إرشادو ،حقوق الملكية ةواألصل المالي، وااللتزام المالي وأدا المالية، اةاألد 32 الدولي
حدد متطلبات تطبيق ذلك وي" القيمة العادلة القيمة العادلةقياس " 13المعيار الدولي للتقرير المالي التعريفات. يعرف 

  .التعريف

  
  القيــــاس 

 

  
  األساسربحية السھم 

 األم،دية للمنشأة حملة األسھم العارة الخاصة بالخسا للربح أو األساسربحية السھم  أن تحسبيجب على المنشأة           9
  .لئكأو الخاصة بحملة األسھم - ُعرضت  إذا - من العمليات المستمرةة وللربح أو الخسار

  
ة األم (البسط) االسھم العادية للمنشا الخاصة بحملة ةأو الخسار الربحقسمة بربحية السھم األساس  حسابيجب         10

  (المقام) خالل الفترة. القائمةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 

منشأة خالل فترة أداء ال فيلمنشأة األم لادي كل سھم ع لحصص ھو توفير قياس األساسھدف معلومات ربحية السھم          11
  التقرير.

  األرباح

  لى: علقة بما يالعادية للمنشاة األم والمت األسھم الخاصة بحملة المبالغفإن  األساس،حساب ربحية السھم  لغرض 12

   .األم الخاصة بالمنشأةمن العمليات المستمرة  ةلربح أو الخسارا     (أ) 

  .الخاصة بالمنشأة األم ةرلربح أو الخساا    ) (ب

ئة شالناوالفروق  األسھم الممتازة بعد الضريبة، أرباح توزيعات مبالغب معدلةً في (أ) و(ب)  المبالغھي  يجب أن تكون 
  .عن تسوية األسھم الممتازة واآلثار المشابھة األخرى لألسھم الممتازة المصنفة على أنھا حقوق ملكية
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 روفاتلدخل والمصادرج جميع بنود تُ  ،العادية للمنشأة األم األسھم الخاصة بحملةترة الف ةتحديد ربح أو خسارعند  13
اح األربعات وتوزي ةبيالفترة، بما في ذلك مصروف الضروالتي أُثبتت في  األسھم العادية للمنشأة األم الخاصة بحملة
  ).1ولي معيار المحاسبة الد انظرالتزامات (على أنھا الممتازة المصنفة  على األسھم

  : وھ ةلربح أو الخسارامن  يُطرح الذيالضريبة  الممتازة بعدألسھم أرباح ا توزيعات مبلغ          14

لقة معلنة ومتعرباح غير مجمعة لأل على أسھم ممتازةبعد الضريبة  ممتازةأسھم اح ــأرب أي توزيعات غــمبل     (أ) 
   بالفترة.

سواء ، لفترةلمطلوبة المجمعة لألرباح اللألسھم الممتازة بعد الضريبة  ممتازةالألسھم أرباح ا توزيعات مبلغ   (ب) 
 يمبلغ أرة لفتلاألسھم الممتازة  أرباحتوزيعات  مبلغشمل يالتوزيعات. وال  تم أم لم يتم اإلعالن عن

 قةومتعلحالية الخالل الفترة  معلنةأو  مدفوعةمجمعة لألرباح ألسھم ممتازة أسھم ممتازة  أرباحتوزيعات 
  لفترات السابقة.با

 ازة بخصم، أو توزيعممتالسھم األالمنشأة عن بيع  لتعوضمنخفضة  اولية أرباح توزيع تشترطاألسھم الممتازة التي          15
يُشار  ة بعالوةممتازالسھم األمرين عن شراء تثالمس لتعوض التاليةأعلى من السائدة في السوق في الفترات  أرباح

ً إليھا أحيا عدل ممتازة بم سھمأل إصدار أصليأي خصم أو عالوة  يُستنفدأسھم ممتازة بمعدل متزايد. على أنھا  نا
 ألغراض سھم ممتازةأ أرباح توزيع أنهعلى  ويعامل الفعليالفائدة  معدلاألرباح المبقاة باستخدام طريقة  الىمتزايد 
  ربحية السھم. حساب

دلة يمة العااألسھم. وتمثل زيادة القتلك  ملةب عرض عطاء المنشأة لحيمكن إعادة شراء األسھم الممتازة بموج 16
ً الممتا األسھم حملةلألسھم الممتازة عائداً ل المبلغ الدفتري عناألسھم الممتازة  ملةالمدفوع لح للعوض لى ع زة وعبئا

  .نشأة األملعادية للمااألسھم  الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارا عند حساب ا المبلغھذ ويُطرحاألرباح المبقاة للمنشأة. 

 يھاف مرغوب ييراتتغالمنشأة من خالل من قبل مبكر لألسھم الممتازة القابلة للتحويل التحويل ال على يُحثيمكن أن  17
 راآلخعوض الزيادة القيمة العادلة لألسھم العادية أو  وتُعد .إضافيعوض  دفعفي شروط التحويل األصلية أو 

األسھم  ةمللح اً شروط التحويل األصلية عائد بموجبادلة لألسھم العادية القابلة لإلصدار مدفوع عن القيمة العال
  األسھم العادية للمنشأة األم. الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارا عند حساب يُطرحو الممتازة،

لألسھم  لغ الدفتريمبال أي زيادة في تُضافاألسھم العادية للمنشأة األم  الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارا عند حساب 18
  الممتازة عن القيمة العادلة للعوض المدفوع لتسويتھا.

  األسھم 

ألسھم العادية ايجب أن يكون عدد األسھم العادية ھو المتوسط المرجح لعدد  ،حساب ربحية السھم األساس لغرض         19
  القائمة خالل الفترة.

 ألسھماحملة ل رأس ما مبلغأن  احتمالدية القائمة خالل الفترة يعكس استخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العا 20
 ألسھمارجح لعدد قائمة في أي وقت. المتوسط المالعدد أكبر أو أصغر من األسھم وجود لنتيجة كخالل الفترة  تفاوت

عاد شراؤھا عادية المم الألسھبعدد اُمعدلةً  الفترة،العادية القائمة خالل الفترة ھو عدد األسھم العادية القائمة في بداية 
ون فيھا لتي تكأو المصدرة خالل الفترة، مضروبة في معامل ترجيح زمني. معامل الترجيح الزمني ھو عدد األيام ا

ً كافللمتوسط المرجح  المعقولويعد التقريب  الفترة،عدد األيام في  مجموعاألسھم قائمة كنسبة من  ير من  في كثيا
  .الحاالت

ً  العوض الذي يُعد فيهمن التاريخ  -عادة  –األسھم المتوسط المرجح لعدد درج األسھم في تُ  21  -  (والذي ھومستحقا
  )، على سبيل المثال: ھاتاريخ إصدار -بشكل عام 

ً  النقدما يكون درج عندتُ مقابل نقد في األسھم العادية المصدرة       (أ)    . مستحقا

ممتازة لعادية أو الاألسھم ا األرباح على توزيعاتلختياري االثمار ستاالإعادة  علىاألسھم العادية المصدرة    (ب) 
  . األرباح درج عند إعادة استثمار توزيعاتتُ 

ف فيه يخ الذي يتوقدرج من التارتُ تحويل أداة دين إلى أسھم عادية لنتيجة كة المصدرة ــم العاديــــاألسھ    (ج) 
  . الفائدةاستحقاق 

يخ الذي درج من التارتُ لألدوات المالية األخرى  المبلغ األصليأو  الفائدة عوضاً عنصدرة األسھم العادية الم    (د) 
  . الفائدةيتوقف فيه استحقاق 
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  ة. درج من تاريخ التسويتُ تزام على المنشأة المقابل تسوية في األسھم العادية المصدرة      (ھـ) 

ه فييُثبت يخ الذي درج من التارتُ اقتناء أصل بخالف النقد عوض مقابل على أنھا األسھم العادية المصدرة      (و) 
  .االقتناء

  الخدمات.  تأدية عنددرج تُ األسھم العادية المصدرة مقابل أداء خدمات للمنشأة      (ز) 

 جوھرب ام الواجبويُبَدى االھتمبإصدارھا. المرتبطة ألحكام والشروط ا بموجبتوقيت إدراج األسھم العادية  يُحدد
  قد مرتبط باإلصدار.أي ع

رجح لعدد تجميع منشآت ضمن المتوسط المفي جزء من العوض المحول على أنھا درج األسھم العادية المصدرة تُ  22
 رئوخسا رباحأالشامل  للدخل تھافي قائم تُضمنن المنشأة المستحوذة أل االستحواذ. ھذا نظراً األسھم من تاريخ 

  .ذلك التاريخ منالمنشأة المستحوذ عليھا 

لسھم اربحية  بفي حسادرج تُ تحويل أداة مالية قابلة للتحويل اإلجباري  بناًء على تُصدراألسھم العادية التي س 23
  العقد. الدخول فياألساس من التاريخ الذي يتم فيه 

يخ التار من -  قطف –األساس ربحية السھم  في حسابدرج وتُ قائمة  أنھاعلى  بشروط القابلة لإلصدار األسھم تُعالج 24
عد بصدار فقط قابلة لإلالتي تكون  ). األسھمقد وقعتاألحداث  أي أن(الضرورية الشروط  جميع ىستوفتُ  عنده الذي

ً أسھم تُعدوقت ال المرور   جة األسھمتتم معال . والاً مؤكديعد أمراً ، نظراً ألن مرور الوقت بشروط قابلة لإلصدار ا
سھم اب ربحية الحسمن  وتُستبعد قائمة أنھالالستدعاء) على ي عرضة أ( التي يمكن إرجاعھا بشروط العادية القائمة

  لالستدعاء. عرضةفيه األسھم  لم تعد األساس حتى التاريخ الذي

  .]حذفت[         25

داث، باألح جميع الفترات المعروضةليجب تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل الفترة و 26
ل في يير مقابعدد األسھم العادية القائمة بدون تغ غيرتالعادية المحتمل إصدارھا، التي بخالف تحويل األسھم 

  الموارد.

   ذلك:مثلة ومن أ .بدون تغيير مقابل في الموارد ،خفض عدد األسھم العادية القائمةأو قد يُ  ،أسھم عادية تُصدرقد  27

ً أحيان – رسملة أو إصدار أسھم مكافأة (يشار إليھاال      (أ)    في شكل أسھم). باح أرتوزيع على أنھا  – ا

ألسھم اعنصر المكافأة في أي إصدار آخر، على سبيل المثال عنصر المكافأة في إصدار حقوق لحملة    (ب) 
  الحاليين. 

   .تجزئة السھم      (ج) 

  العكسية (تجميع األسھم). السھم تجزئة       (د) 

ض يين بدون عواألسھم العادية لحملة األسھم الحالتُصدر  ،سھمالجزئة أسھم مكافأة أو ت إصداررسملة أو العند  28
مة قبل دية القائسھم العاعدد األ ويُعدلدون زيادة في الموارد. بعدد األسھم العادية القائمة  يزداد وبناًء عليه، .إضافي
 ىة. علرة معروضفت أبكراية في عدد األسھم العادية القائمة كما لو أن الحدث وقع في بد التناسبيالتغير بالحدث 

إلصدار القائمة قبل عدد األسھم العادية ا يُضرب ،واحد مقابل اثنينإصدار أسھم مكافأة على أساس  عند ،سبيل المثال
ة م العاديأو في اثنين للحصول على عدد األسھ العادية،لألسھم  لعدد الجديد المجموعفي ثالثة للحصول على 

  اإلضافية.

لرغم من بادون تخفيض مقابل في الموارد. بمة عدد األسھم العادية القائ -بشكل عام  - سھم العاديةتجميع األ يُخفض 29
ة ية القائمھم العادفإن التخفيض في عدد األس ،العادلة بالقيمةسھم العندما يكون األثر الكلى ھو إعادة شراء  ذلك،

لمتوسط ايُعدل توزيع خاص لألرباح. صاحب بمُ يكون نتيجة تخفيض مقابل في الموارد. مثال ذلك تجميع أسھم 
عدد ي فتخفيض البوذلك  المعاملة الُمصاحبة،خالل الفترة التي تحدث فيھا  ،المرجح لعدد األسھم العادية القائمة

  ألرباح.اتوزيع الخاص الفيه  يُثبتاألسھم العادية من التاريخ الذي 
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  ربحية السھم المخفضة 

عادية األسھم ال الخاصة بحملة الخسارةأو  للربحربحية السھم المخفضة  مبالغ تحسبيجب على المنشأة أن  30
  .كأولئ الخاصة بحملة األسھممن العمليات المستمرة ة للربح أو الخسار ُعرضت، ، إذاو للمنشأة األم

ھم األس لةالخاصة بحم ةلربح أو الخساراحساب ربحية السھم المخفضة، يجب على المنشأة أن تقوم بتعديل  لغرض 31
دارھا تمل إصجميع األسھم العادية المح بآثار العادية للمنشأة األم، والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

  المخفضة.

أداء  فيكل سھم عادي  لحصة وفير قياست –ھدف ربحية السھم المخفضة مع ھدف ربحية السھم األساس  يتفق 32
نتيجة . الل الفترةلعادية المحتمل إصدارھا المخفضة القائمة خجميع األسھم ا على الرغم من تفعيل أثر –المنشأة 

   لذلك:

عد بوالفائدة  رباحاأل توزيعاتمبلغ األسھم العادية للمنشأة األم ب الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارازداد ي    (أ) 
يرات بأي تغ وتُعدلباألسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة،  والمتعلقخالل الفترة  الُمثبت ةبيالضر

   .تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة ستنتج منأخرى في الدخل أو المصروف التي 

انت كية التي دية اإلضافالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة بالمتوسط المرجح لعدد األسھم العا يزداد  (ب) 
  لمحتمل إصدارھا المخفضة.ستكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسھم العادية ا

  

  األرباح 

ھم األس الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارا أن تعدلحساب ربحية السھم المخفضة، يجب على المنشأة  لغرض 33
  : يلي، باألثر بعد الضريبة لما 12وفقاً للفقرة ُحسبت العادية للمنشأة األم، كما 

و لربح ألوصول لل طُرحتم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة باألسھ متعلقةأي توزيعات أرباح أو بنود أخرى     (أ) 
  . 12وفقاً للفقرة ُحسبت األسھم العادية للمنشأة األم كما  الخاصة بحملة ةالخسار

   .باألسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة متعلقةخالل الفترة  مثبتةأي فائدة      (ب) 

صدارھا إاألسھم العادية المحتمل تحويل  ستنتج من والتي كانتصروف أي تغيرات أخرى في الدخل أو الم    (ج) 
  .المخفضة

 .(ج) –(أ)  33لفقرة تظھر البنود المحددة في ا تعد بعد تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى أسھم عادية، لن 34
لمنشأة م العادية لاألسھ ة بحملةالخاص الخسارةأو  الربحفي  أن تشاركلألسھم العادية الجديدة  يحقبدالً من ذلك، و

البنود ب 12لفقرة وفقاً ل بةوالمحسواألسھم العادية للمنشأة األم  الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارا بناًء عليه، يُعدل .األم
ل بھا. وتشمل المصروفات المرتبطة باألسھم العادية المحتم متعلقةأي ضرائب ب(ج) و –(أ)  33المحددة في الفقرة 

ً لطريقة التي تمت المحاسبة عنھا والخصومات  المعاملةا تكاليف إصدارھ عيار الم أنظر( الفعليالفائدة  معدلوفقا
  ).9الدولي للتقرير المالي 

قد  ،مثالسبيل ال على .المصروفات وأالدخل  تابعة فيقد يؤدى تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى تغييرات  35
 خفيضتالأو  حالرب فيباألسھم العادية المحتمل إصدارھا والزيادة الناتجة  المتعلقيؤدى تخفيض مصروف الفائدة 

 لغرضبح. الر في االختياريةالمصروف المتعلق بخطة مشاركة الموظفين غير  فيإلى زيادة  ارةالخس الناتج في
ذه ھ أي منبأة األم األسھم العادية للمنش الخاصة بحملةالربح أو الخسارة  يُعدلربحية السھم المخفضة  حساب

  الدخل أو المصروف. في ةالتغييرات التابع

  األسھم 

سھم لغرض حساب ربحية السھم المخفضة، يجب أن يكون عدد األسھم العادية ھو المتوسط المرجح لعدد األ 36
ً العادية  د تحويل عن تُصدرسالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية التي  مضافاً إليه، 26و19للفقرات  وفقا محسوبا

تمل ة المحجميع األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة إلى أسھم عادية. ويجب افتراض أن األسھم العادي
لعادية ألسھم ااإلى أسھم عادية في بداية الفترة أو، إذا كان الحقاً، تاريخ إصدار  ُحولتإصدارھا المخفضة قد 

 المحتمل إصدارھا.

 ديةروضة. عدد األسھم العالكل فترة مع -  مستقل لبشك -المخفضة تمل إصدارھا يجب تحديد األسھم العادية المح 37
 ألسھم العاديةالمتوسط المرجح لعدد ا ليس ھوالسنوية حتى تاريخه  المخفضة المدرج في الفترة المحتمل إصدارھا
  فترة أولية.لحساب  في كلالمخفضة المدرج  المحتمل إصدارھا
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أو  لغىتُ ھا التي إصدار ل إصدارھا للفترة التي تكون فيھا قائمة. األسھم العادية المحتملرجح األسھم العادية المحتمتُ  38
اللھا خللجزء من الفترة التي تكون  - فقط –ربحية السھم المخفضة  في حساب تُدرجخالل الفترة  بانقضائھا يُسمح

سھم ربحية ال في حساب تُدرجالفترة إلى أسھم عادية خالل  ُحولتقائمة. األسھم العادية المحتمل إصدارھا التي 
من ربحية  في كلة الناتجاألسھم العادية  تُدرج ،ومن تاريخ التحويل ؛المخفضة من بداية الفترة حتى تاريخ التحويل

  السھم األساس وربحية السھم المخفضة.

روط ش أساس على خفضةالم تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا عند ستُصدرعدد األسھم العادية التي  يُحدد 39
يل دل تحوأفضل مع الحساب فترضي ،للتحويل واحد األسھم العادية المحتمل إصدارھا. وعند وجود أكثر من أساس

  أو أفضل سعر ممارسة من وجھة نظر حامل األسھم العادية المحتمل إصدارھا.

ً عادية  40 شأة المن فبخالألطراف  اإلصدار محتملةقد تصدر منشأة تابعة، أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة أسھما
ھم ما إلى أسإتحويل تكون قابلة للين لھم سيطرة مشتركة أو تأثير مھم على المنشأة المستثمر فيھا، واألم أو مستثمر

سيطرة  ين لھمتثمرمسلأو  لمنشأة الزميلة أو أسھماً عادية للمنشأة األماعادية للمنشأة التابعة أو للمشروع المشترك أو 
ادية ألسھم العتلك ان لالتقرير). إذا كا معدةالمنشأة أو تأثير مھم على المنشأة المستثمر فيھا (يشار إليھم بمشتركة 

 لسھم األساساربحية على مخفض  أثر المنشأة الزميلةمشترك أو المشروع الالمحتمل إصدارھا للمنشأة التابعة أو 
  سھم المخفضة.ربحية ال في حساب تُدرج افإنھ للتقرير المعدةللمنشأة 

  األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة 

لى أسھم إتحويلھا عندما، وفقط عندما، يكون مخفضة على أنھا األسھم العادية المحتمل إصدارھا  معالجةيجب  41
  خسارة السھم من العمليات المستمرة. يزيد ربحية السھم أو سيخفضعادية 

نت ما إذا كا ابة لتحديداألم على أنه رقم رق الخاصة بالمنشأةعمليات المستمرة من ال ةلربح أو الخساراتستخدم المنشأة  42
رة ت المستممن العمليا ةلربح أو الخسارا ويُعدلاألسھم العادية المحتمل إصدارھا مخفضة أو مضادة للتخفيض. 

  ة.بالعمليات غير المستمر المتعلقةالبنود  وتستبعد 12األم وفقاً للفقرة  الخاصة بالمنشأة

أو  –لسھم ربحية ا لزيادةتحويلھا إلى أسھم عادية يؤدي األسھم العادية المحتمل إصدارھا مضادة للتخفيض عندما  تُعد 43
صدار ة أو إخسارة السھم من العمليات المستمرة. ال يفترض حساب ربحية السھم المخفضة تحويل أو ممارس تخفيض

  لھا تأثير مضاد لتخفيض ربحية السھم. يكونالتي س المحتمل إصدارھاعادية الألسھم لآخر 

الحسبان  خذ فيعند تحديد ما إذا كانت األسھم العادية المحتمل إصدارھا مخفضة أو مضادة للتخفيض، فإنه يجب األ 44
ثر بشكل مجمع. قد يؤليس و -  بشكل مستقل - كل إصدار أو سلسلة من إصدارات األسھم العادية المحتمل إصدارھا

 ،ناًء عليهوبمخفضة.  ا إذا كانتم علىاألسھم العادية المحتمل إصدارھا في الحسبان  ألخذالمستخدم ترتيب ال
ل المحتم األسھم العادية إصدارات كل إصدار أو سلسلة من يُؤخذلتعظيم التخفيض في ربحية السھم األساس، و

ً إلى األقل تخفيضاً،  صدارھا محتمل إم العادية الاألسھ أي أنإصدارھا في الحسبان بالترتيب من األكثر تخفيضا
لسھم لاألعلى ربحية  تلكربحية السھم المخفضة قبل  في حساب تُدرجالمخفضة األقل ربحية للسھم المضاف 

  .الحساب في بسطال علىالخيارات واألذونات أوالً نظراً ألنھا ال تؤثر  بشكل عام تُدرجالمضاف. و

  ا معاِدالتھمو واألذونات الخيارات،        

 المنشأة ممارسة خيارات وضمانات أن تفترضض حساب ربحية السھم المخفضة، يجب على المنشأة لغر 45
ادية عإصدار أسھم  من الحصول عليھا تماألدوات  تلك المتحصالت المفترضة من اعتبار أنالمخفضة. ويجب 

عدد درة وعادية المصمتوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة. يجب معالجة الفرق بين عدد األسھم الب
ادية ر أسھم عمتوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة على أنه إصداب كانت ستُصدراألسھم العادية التي 

  بدون عوض.

ھم ألسللسوق أقل من متوسط سعر ابمقابل إصدار أسھم عادية ينتج عنھا  الخيارات واألذونات مخفضة عندما تكون 46
ً منالعادية خالل الفترة مط لألسھممتوسط سعر السوق  والتخفيض ھ مبلغ ن. ويكوالعادية خالل الفترة ه سعر روحا

 نھا تتكونأرھا على األسھم العادية المحتمل إصدا تُعاملفانه لحساب ربحية السھم المخفضة،  وبناًء عليه،اإلصدار. 
  : يليمما  من كلٍ 

ن مثل ھذه عرھا السوقي خالل الفترة. ويفترض أمن األسھم العادية بمتوسط س معينعقد إلصدار عدد      (أ) 
 سابعند ح لھامضادة للتخفيض. ويتم تجاھ والمخفضة  ليستبطريقة عادلة وأنھا  ُسعرتاألسھم العادية قد 

  ربحية السھم المخفضة. 

لى ع أثريس لھا متحصالت ولتولد عقد إلصدار باقي األسھم العادية بدون عوض. مثل ھذه األسھم العادية ال    (ب) 
لعدد  وتُضافة ھذه األسھم مخفضوبناًء عليه، تُعد  األسھم العادية القائمة.ب الربح أو الخسارة الخاصة

  ربحية السھم المخفضة. عند حساباألسھم العادية القائمة 
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رة سعر متوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفت يفوقمخفض فقط عندما  أثر يكون للخيارات واألذونات 47
ُ  ير عنھاالتقر تمربحية السھم التي  تُعدلأنھا تستحق الممارسة). وال  أيرسة الخيارات أو األذونات (مما أثر ب سابقا

  رجعى لتعكس التغيرات في أسعار األسھم العادية.

 2الي رير المدولي للتقالتي ينطبق عليھا المعيار ال السھمعلى أساس للمدفوعات  األخرى ترتيباتاللخيارات األسھم و      أ 47
ارسة المشار وسعر المم 46يشمل سعر اإلصدار المشار إليه في الفقرة يجب أن ، "السھمعلى أساس المدفوعات "

ُ  القيمة العادلة 47إليه في الفقرة  للمنشأة في  ستُوردخدمات  ألي سلع أو )2معيار الدولي للتقرير المالي لل (مقاسة وفقا
  .السھملمدفوعات على أساس ل آخررتيب خيار األسھم أو ت بموجبالمستقبل 

على أنھا  لمكتسبةالموظفين التي تكون شروطھا محددة أو قابلة للتحديد واألسھم العادية غير اخيارات أسھم  تُعالج 48
في  ھا قائمةعلى أن وتُعالج. على اكتسابھاربحية السھم المخفضة، رغم أنھا قد تكون محتملة  عند حسابخيارات 

ظراً ألن ن بشروط رقابلة لإلصدا األداء على أنھا أسھم المستندة الىخيارات أسھم الموظفين  وتُعالجتاريخ المنح. 
ً  يُعدإصدارھا    شروط محددة باإلضافة إلى مرور الوقت. باستيفاء مشروطا

  األدوات القابلة للتحويل        

  .36و 33المخفضة وفقاً للفقرات  ربحية السھم فياألثر المخفض لألدوات القابلة للتحويل  أن ينعكسيجب  49

 على مثلعة و المجمالمعلنة أ توزيع األرباح يفوق مبلغتعد األسھم الممتازة القابلة للتحويل مضادة للتخفيض عندما  50
د الدين لمثل، يعسھم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السھم األساس. وبال الحاليةھذه األسھم للفترة 

و أفي الدخل  والتغييرات األخرى ةبيالضر طرح(بعد  عليهالفائدة  تفوقللتخفيض عندما  اً ل مضادالقابل للتحوي
   .سھم عادي يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السھم األساسلالمصروف) 

لة متازة القابلممن األسھم ا -  قطف –لألسھم الممتازة القابلة للتحويل على جزء  مستحثالأو التحويل االسترداد  قد يؤثر 51
، ةبقية مخفضئمة المتلغرض تحديد ما إذا كانت األسھم الممتازة القاوالحاالت،  ھذهللتحويل القائمة سابقاً. في مثل 

 الُمستردةسھم األ وتؤخذ. ُحولتأو  اُستردتإلى تلك األسھم التي  17الفقرة  إليه في ُمشار عوض إضافي أينسب يُ 
  .تُحولأو تُسترد التي لم  عن تلك األسھم -منفصل بشكل  - الُمحولة في الحسبانأو 

  بشروط األسھم القابلة لإلصدار

في  درجوتُ قائمة  أسھم أنھاعلى  بشروط القابلة لإلصدار العادية األسھم تُعالجربحية السھم األساس،  في حسابكما  52
 رلة لإلصداالقاب األسھم درجوتُ ). قد وقعتاألحداث  أي أنالشروط ( إذا اُستوفيتربحية السھم المخفضة  حساب
عدد  ديستنروط، الش وفىتُست، إذا كان الحقاً). وإذا لم المحتملةاألسھم  يةمن بداية الفترة (أو من تاريخ اتفاق بشروط
ة كون قابلربحية السھم المخفضة على عدد األسھم التي ست والمدرجة في حساب بشروط القابلة لإلصدار األسھم

عند  الشروط ىتُستوف. وال يسمح بإعادة العرض إذا لم االحتمالية الفترة ھي نھاية فترة كانت نھا إذالإلصدار 
  . االحتمالانقضاء فترة 

 تحققد ق المبلغ ذلك ، وإذا كانمحتملإلصدار  الشرط ھو فترةالمحدد ألرباح  مبلغإذا كان تحقيق أو المحافظة على  53
عادية ال ماألسھ تُعالج ،حينذاكبعد نھاية فترة التقرير،  لفترة إضافية في نھاية فترة التقرير ولكن يجب المحافظة عليه

ً  األثرإذا كان  عند حساب ربحية السھم المخفضة،اإلضافية على أنھا قائمة،  حساب  نديستالة، وفي تلك الح .مخفضا
 مبلغ وھالتقرير  فترةاألرباح في نھاية  مبلغإذا كان  ستُصدرعدد األسھم العادية التي  إلىربحية السھم المخفضة 

 يةالعاد سھماأل ھذه مثل تُدرج. ونظراً ألن األرباح قد تتغير في فترة مستقبلة، ال االحتمالفي نھاية فترة  األرباح
لشروط افاء جميع نظراً لعدم استي االحتمالحتى نھاية فترة  األساسربحية السھم  في حساب بشروط القابلة لإلصدار

   الضرورية.

 لحالة، إذا. في تلك الألسھم العادية المستقبليعلى سعر السوق  بشروط القابلة لإلصدارالعادية  دد األسھمع يعتمدقد  54
لسوق ان سعر اإذا ك ستُصدرعدد األسھم العادية التي  إلىحساب ربحية السھم المخفضة  يستندكان األثر مخفضاً، 

على لسوق ا أسعار متوسط إلى يستند. وإذا كان الشرط الاالحتمفي نھاية فترة التقرير ھو سعر السوق في نھاية فترة 
عر سظراً ألن . ونانقضت الزمنية التي للفترةالمتوسط  فإنه يُستخدمنھاية فترة التقرير،  لما بعدفترة زمنية تمتد  مدى

السھم  ربحية حساب في بشروط القابلة لإلصدارالعادية  األسھم مثل ھذه تُدرج، ال مستقبليةالسوق قد يتغير في فترة 
   نظراً لعدم استيفاء جميع الشروط الضرورية. االحتمالحتى نھاية فترة األساس 

 . فيھم العاديةلية لألسالمستقب واألسعارعلى األرباح المستقبلية  بشروط القابلة لإلصدارالعادية  قد يعتمد عدد األسھم 55
ً ( الشرطين إلىربحية السھم المخفضة  في حساب المدرجةعدد األسھم العادية يستند تلك الحاالت،  مثل  أيمعا

 بشروط ارابلة لإلصدالقالعادية  األسھم تُدرجنھاية فترة التقرير). وال  في الجارياألرباح حتى تاريخه وسعر السوق 
  معاً. انالشرط يستوفىربحية السھم المخفضة ما لم  في حساب
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وق عر السعلى شرط بخالف األرباح أو س بشروط إلصدارفي حاالت أخرى، يعتمد عدد األسھم العادية القابلة ل 56
 حاليالوضع تلك الحاالت، بافتراض بقاء ال مثل افتتاح عدد محدد من محالت التجزئة). في ،(على سبيل المثال

لسھم اب ربحية حسابشروط في  األسھم العادية القابلة لإلصدار تُدرج، االحتمالللشرط دون تغير حتى نھاية فترة 
  ة وفقاً للوضع في نھاية فترة التقرير.المخفض

، مثل حتملةمسھم أ اتفاقية تغطيھا(بخالف تلك التي  بشروط األسھم العادية المحتمل إصدارھا القابلة لإلصدار تُدرج 57
  : كما يليربحية السھم المخفضة  في حساب) بشروط إلصدارل القابلةالقابلة للتحويل  األدوات

ساس إلصدار على أاألسھم العادية المحتمل إصدارھا قابلة لكان باإلمكان افتراض أن  ما إذاتحدد المنشأة    (أ) 
  .56 – 52الواردة في الفقرات  المحتملالعادي  السھم ألحكاموفقاً ھا الشروط المحددة إلصدار

 المنشأة حددتربحية السھم المخفضة،  أن تنعكس تلك األسھم العادية المحتمل إصدارھا في ينبغيإذا كان   (ب) 
، 48 – 45قرات الخيارات واألذونات الواردة في الف أحكامربحية السھم المخفضة بإتباع  حساب تأثيرھا على

العقود التي يمكن تسويتھا بأسھم عادية  أحكامو، 51 -  49الفقرات  األدوات القابلة للتحويل الواردة فيوأحكام 
  . بحسب ما ھو مناسب، األحكامن مأو غير ذلك  ،61 – 58أو نقد الواردة في الفقرات 

ة أو لممارسا تُفترضفترض الممارسة أو التحويل لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ما لم ذلك، ال تُ  وبالرغم من
  .بشروط قابلة لإلصدار والتي ال تكونقائمة مشابھة  محتملة اإلصدارالتحويل ألسھم عادية 

  قدأسھم عادية أو نب تسويتھا العقود التي يمكن

أن منشأة ، يجب على التختاره المنشأة ما وفقيمكن تسويته بأسھم عادية أو نقد  اً منشأة عقدال تصدر ماعند 58
بحية السھم في رالناتجة  المحتمل إصدارھاعادية السھم األ إدراجبأسھم عادية، ويجب  سيُسوىأن العقد  تفترض

ً مخفض األثرالمخفضة إذا كان    .ا

 وق ملكيةحق مكون أن لديهأو على  ،أصل أو التزام أنهد لألغراض المحاسبية على مثل ھذا العق يُعرضعندما  59
ما  إذا ل الفترةخال ستنتج تتغيرات في الربح أو الخسارة كان يالبسط أل أن تعدل، يجب على المنشأة التزام مكونو

  .33الفقرة ي ف الواردةوبة المطل التعديالت التعديل ذلكشبه ي. وحقوق ملكيةالعقد بالكامل على أنه أداة  ُصنف

و النقدية أ تسويةاليجب استخدام  ،حامل العقد يختاره ما وفقللعقود التي يمكن تسويتھا بأسھم عادية أو نقد  60
  ربحية السھم المخفضة. في حساب أكثر تخفيضا، أيھما ،التسوية بأسھم

أن بمقيد الير غحق الق، االستحقا عندالمنشأة،  عطيتيمكن تسويته بأسھم عادية أو نقد أداة الدين التي  ذيلعقد اللمثال  61
 خيارامله حيمنح  . ومثال آخر خيار البيع المكتوب الذيالخاصة بھا بنقد أو بأسھمھا العادية األصلي مبلغال تسوي

  التسوية بأسھم عادية أو نقد.

  الخيارات المشتراة 

على  نشأةالم قبل نم بھا محتفظالالخيارات  أيالمشتراة (عقود مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء  تُدرجال  62
 يُمارسستخفيض. ربحية السھم المخفضة نظراً ألن إدراجھا سيكون مضاداً لل في حساب) الخاصة بھا أسھمھا العادية

ر إذا كان سع - قطف – خيار الشراء وسيُمارسإذا كان سعر الممارسة أعلى من سعر السوق،  -  فقط – خيار البيع
  الممارسة أقل من سعر السوق.

  خيارات البيع المكتوبة

في جلة، راء اآلوعقود الش المنشأة شراء أسھمھا، مثل خيارات البيع المكتوبة أن تُعيدالعقود التي تتطلب  تنعكس 63
أن  يأفترة (. إذا كانت تلك العقود تستحق الممارسة خالل الامخفض األثرربحية السھم المخفضة إذا كان  حساب
خفض الم األثرتلك الفترة)، فإنه يجب حساب لر الممارسة أو سعر التسوية أعلى من متوسط سعر السوق سع

  : كما يليعلى ربحية السھم  المحتمل

 الفترة) لزيادة (بمتوسط سعر السوق خالل يةافــك سھم عاديةأبداية الفترة  يـــف تُصدريجب افتراض أنه س      (أ) 
  . المتحصالت للوفاء بالعقد

  دية). عادة شراء األسھم العاأي إللوفاء بالعقد (ليجب افتراض أن المتحصالت من اإلصدار تستخدم      (ب) 

ة ألسھم العاديا(الفرق بين عدد األسھم العادية المفترض إصدارھا وعدد  اإلضافيةدراج األسھم العادية إيجب    (ج) 
  المخفضة.ربحية السھم  في حسابالعقد) ب الوفاء منالمستلمة 
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  التعديالت بأثر رجعى 
 

ة أة أو تجزئھم مكافأو إصدار أس ،رسملةللنتيجة كإذا زاد عدد األسھم العادية أو العادية المحتمل إصدارھا القائمة  64
ربحية و األساسحساب ربحية السھم  أن يُعدل يجب هعكسية، فإناللسھم اتجزئة لنتيجة ك نقص إذاسھم، أو ال

 اعتماد كن قبللفترات المعروضة بأثر رجعى. وإذا حدثت ھذه التغيرات بعد فترة التقرير ولالسھم المخفضة لكل ا
ابقة ي فترات سلك الفترات أو ألتالسھم للقوائم المالية المعروضة  حصة ات، فإن حسابلإلصدارالقوائم المالية 

ھذه  مثلالسھم تعكس  حصة اتعن حقيقة أن حساب أن يُفصحالعدد الجديد لألسھم. ويجب تستند إلى يجب أن 
لفترات اربحية السھم االساس والمخفضة لكل  أن تُعدلذلك، يجب الى عدد األسھم. باإلضافة  التغييرات في

 ھاعناسبة المح تمتفي السياسات المحاسبية التي  التغييراتالمعروضة بآثار األخطاء والتسويات الناتجة عن 
  بأثر رجعى.

 تراضاتاالفتغييرات في  ألجلفترة سابقة معروضة  أليربحية السھم المخفضة  ال تقوم المنشأة بإعادة عرض 65
  دية.تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى أسھم عا ألجل ربحية السھم أو حسابات المستخدمة في

  
  العرض 

 

من  ةالخسارلربح أو لالمخفضة و األساسيجب على المنشأة أن تعرض في قائمة الدخل الشامل ربحية السھم  66
العادية  االسھم الخاصة بحملة ةلربح أو الخسارلسھم العادية للمنشأة األم واأل الخاصة بحملةالعمليات المستمرة 

على  رة. يجبربح الفت لھا حق مختلف للمشاركة في التيللمنشأة األم للفترة وذلك لكل فئة من األسھم العادية 
  وضة.لجميع الفترات المعر بدرجة متساوية من األھميةخفضة المو األساسالمنشأة أن تعرض ربحية السھم 

واحدة  ضة لفترةقائمة دخل شامل. إذا تم التقرير عن ربحية السھم المخف لھا تُعرضعرض ربحية السھم لكل فترة تُ  67
ساوت ت. إذا اساألسكانت مساوية لربحية السھم  ولوالفترات المعروضة، حتى  لجميععلى األقل، يجب التقرير عنھا 

ل ئمة الدخمستقل في قاواحد مع ربحية السھم المخفضة، يمكن القيام بعرض مزدوج في بند  األساسربحية السھم 
  الشامل.

عيار المحاسبة ممن  أ10الفقرة في ما ھو موضح ك منفصلةفي قائمة  ةأو الخسارالربح  بنودمنشأة ال إذا عرضت        أ 67
 66 تينالفقر فيوالمخفضة، كما ھو مطلوب  األساسا تعرض ربحية السھم )، فإنھ2011في  الٌمعدل( 1الدولي 

  ، في تلك القائمة المنفصلة.67و

 ساألساربحية السھم  مبالغيجب على المنشأة التي تقوم بالتقرير عن عملية غير مستمرة أن تفصح عن  68
  ت.والمخفضة للعملية غير المستمرة إما في قائمة الدخل الشامل أو في اإليضاحا

عيار المحاسبة من م أ10الفقرة في ما ھو موضح ك منفصلةفي قائمة  ةأو الخسارالربح  بنودمنشأة ال إذا عرضت       أ 68
ما ھو ك ،للعملية غير المستمرةوالمخفضة  األساس)، فإنھا تعرض ربحية السھم 2011في الُمعدل ( 1الدولي 
  اإليضاحات.في  ، في تلك القائمة المنفصلة أو68لفقرة ا في مطلوب

  لسھم).اخسارة  أيسالبة ( المبالغكانت  لووالمخفضة، حتى  األساسيجب على المنشأة أن تعرض ربحية السھم  69
  

  اإلفصاح 

  : يالمنشأة أن تفصح عما يل يجب على 70
  

مع  غالمبالتلك  ومطابقةالمخفضة، و األساسحساب ربحية السھم في  بسط على أنھاالمستخدمة  المبالغ )أ(
ات ئة من األدوفلكل  المنفرداألثر  المطابقةلفترة. ويجب أن تشمل للمنشأة األم الخاصة با ةخسارالأو ربح ال

  التي تؤثر على ربحية السھم. 
  

المخفضة، و اساألسربحية السھم  حسابمقام في على أنه المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المستخدم         (ب) 
ات األدو لكل فئة من المنفرداألثر  المطابقة ا البعض. ويجب أن تشملمعضھمع ب ومطابقة ھذان المقامان

  التي تؤثر على ربحية السھم. 

 في األساس أن تخفض ربحية السھم يُحتمل) التي بشروط األسھم القابلة لإلصدار ذلكاألدوات (بما في       (جـ) 
 )الفترات(لفترة لألنھا مضادة للتخفيض  ربحية السھم المخفضة نظراً  في حساب تُدرجالمستقبل، ولكن لم 

  المعروضة. 

 لتي تمت المحاسبةا، بخالف تلك السھم العادي المحتمل إصداره التــمعامأو  م العاديـــالسھ معامالتف ــوص       (د) 
ً للفقرة عنھا  عدد األسھم  -بشكل جوھري  -  ستغير تكان والتيتحدث بعد فترة التقرير  والتي، 64وفقا
ة ل نھاية فترقب مالتحدثت تلك المعاادية أو األسھم العادية المحتمل إصدارھا القائمة في نھاية الفترة إذا الع

  .التقرير
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  : ما يليد)  70الواردة بالفقرة ( المعامالتأمثلة  ومن         71

  إصدار أسھم مقابل نقد.          (أ) 

  ترة التقرير. فدين أو أسھم ممتازة قائمة في نھاية  سديدتإصدار أسھم عندما تستخدم المتحصالت في        (ب) 

  استرداد أسھم عادية قائمة.         (ج) 

  ة. لى أسھم عاديتحويل أو ممارسة األسھم العادية المحتمل إصدارھا القائمة في نھاية فترة التقرير إ      (د) 

  .لإصدار خيارات، أو ضمانات، أو أدوات قابلة للتحوي        (ھـ) 

  . بشروط قابلة لإلصدار أسھمتحقيق الشروط التي قد ينتج عنھا إصدار          (و) 

ر ال تؤث التالمعاملك التي تحدث بعد فترة التقرير نظراً ألن مثل ت بمثل تلك المعامالتربحية السھم  مبالغ تُعدلال 
  الفترة. ةرأس المال المستخدم في تحقيق ربح أو خسار مبلغعلى 

ً شروطمحتملة اإلصدار سھم عادية أل المولدةاألدوات المالية والعقود األخرى  تتضمنقد  72 ً وأحكام ا قياس  تؤثر على ا
 رة اإلصدامحتملأسھم عادية  أيوالمخفضة. وقد تحدد تلك الشروط واألحكام ما إذا كانت  األساسربحية السھم 
ح أو الربعلى  ةتاليتعديالت  وأيسھم القائمة على المتوسط المرجح لعدد األ األثرالحالة، تحدد  ھذه مخفضة، وفي

العقود الية واألدوات الم ھذه األسھم العادية. ويشجع على اإلفصاح عن شروط وأحكام مثل الخاصة بحملة الخسارة
  )."الفصاحااألدوات المالية: " 7المعيار الدولي للتقرير المالي  انظراألخرى، إذا لم يكن ذلك مطلوباً (

تم مكون  باستخدامسھم لحصة ال مبالغوالمخفضة، عن  األساسمنشأة، باإلضافة إلى ربحية السھم لا أفصحتإذا  73
 بالغالمتلك  يجب حساب مثل فإنهھذا المعيار،  ذلك المطلوب بموجبالتقرير عنه في قائمة الدخل الشامل بخالف 

ً لھذا المعيا ية من درجة متساوب -  أن يُفصحيجب ور. باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المحدد وفقا
إليضاحات. ويجب على ا فيوعرضھا  المكونبمثل ھذا المتعلقة للسھم األساسية والمخفضة  المبالغعن  -األھمية 
حصة ل المبالغ تالبسط، بما في ذلك تحديد ما إذا كانرقم (أرقام) تحديد  األساس الذي تم عليه أن تبينالمنشأة 
على  لتقرير عنهقائمة الدخل الشامل والذي لم يتم ال مكونم داستخ وإذايبة أو بعد الضريبة. قبل الضر ھي السھم
رير عنه تم التق مستقل بندبين المكون المستخدم و مطابقةيجب اجراء فإنه مستقل في قائمة الدخل الشامل،  أنه بند

   في قائمة الدخل الشامل.

ً  – 73تنطبق الفقرة       أ 73  مبالغ ة السھم األساس والمخفضة، عن، باإلضافة إلى ربحيتفصحالمنشأة التي على  -  أيضا
  ار.ھذا المعي بموجبمطلوب ال ذلكبخالف  ،بند للربح أو الخسارة تم التقرير عنهلسھم باستخدام حصة ا

  

 سريانالتاريخ 

  
 على شجعيُ . وبعده أو 2005 يناير 1أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في على المنشأة يجب  74

أن تفصح عن عليھا  ه يجبفإن 2005إذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار على فترة تبدأ قبل أول يناير  األبكر.التطبيق 
  ھذه الحقيقة.

الي. ية للتقرير الم) المصطلحات المستخدمة في المعايير الدول2007في  الُمنقح( 1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ        أ 74
ت على الفترات ھذه التعديال أن تُطبقأ. يجب على المنشأة  73أ و 68أ و 67أ و 4الفقرات  أضافوباإلضافة لذلك، 

في  الُمنقح( 1ي . وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولبعده أو 2009يناير  1السنوية التي تبدأ في 
  .األبكرالفترة تلك تلك التعديالت على  أن تُطبق عليھا يجب فإنه، أبكر) على فترة 2007

"، المصدر في مايو شتركةالترتيبات الم" 11معيار الدولي للتقرير المالي الو 10معيار الدولي للتقرير المالي الل عدّ      ب 74
ي للتقرير معيار الدول. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق ال11و أ 40و 4، الفقرات 2011
  . 11معيار الدولي للتقرير المالي الو 10المالي 

المنشأة أن تطبق  يجب على .2أ وأ47و 8الفقرات  2011، المصدر في مايو 13معيار الدولي للتقرير المالي الل عدّ      ج  74
  .13معيار الدولي للتقرير المالي ھذه التعديالت عندما تطبق ال

 2011يونيو  ) المصدر في1(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  "ل اآلخرعرض بنود الدخل الشامل "عدّ      د  74
 1 حاسبة الدوليأ. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار الم73أ، و68أ، و67أ، و4الفقرات 

  . 2011المعدل في يونيو 
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. يجب على المنشأة تطبيق 34الفقرة  2014المصدر في يوليو  الية"األدوات الم" 9عًدل المعيار الدولي للتقرير المالي       ـھ74
  .9ذلك التعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

 سحب اإلصدارات األخرى

  
  ).1997في المصدر (" ربحية السھم" 33يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي   75

يمكن  التياألدوات المالية والعقود األخرى  –ربحية السھم " 24مة يحل ھذا المعيار محل تفسير اللجنة الدائ 76
  ."تسويتھا بأسھم
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  الملحق أ
  

  إرشادات التطبيق 
  

  يشكل ھذا الملحق جزءاَ ال يتجزأ من المعيار 
  

  الربح أو الخسارة الذي يمكن نسبته إلى المنشأ األم    
  

لمنشأة اكن نسبته إلى وائم المالية الموحدة فإن الربح أو الخسارة الذي يملغرض حساب الربحية للسھم على أساس الق        1أ
  األم يشير إلى الربح أو الخسارة للمنشأة الموحدة بعد التعديل مقابل الحصص غير المسيطرة.

  
  

  إصدارات حقوق األولوية

سببه  صر عالوة. وھذامحتملة إلى نشوء عن في العادة ال يؤدي إصدار أسھم عادية عند ممارسة أو تحويل أسھم عادية         2أ
د المتاحة في الموار معھا أن األسھم العادية المحتملة عادة ما يتم إصدارھا بالقيمة العادلة, مما يؤدي إلى تغيير متناسب

  ھم.ة لألسفإن سعر الممارسة غالبا ما يكون أقل من القيمة العادل األولويةللمنشأة. ولكن, في إصدار حقوق 
  

ا تم عرض (ب) فإن مثل إصدار حقوق األولوية ھذا يتضمن عنصر عالوة. وإذ27وكما ھو مذكور في الفقرة  ك,لذل
حية ب الربعلى جميع المساھمين الحاليين فإن عدد األسھم العادية الذي يستخدم في حسا األولويةإصدار حقوق 

ار قبل اإلصد لقائمةاھو عدد األسھم العادية  لويةاألواألساسية والمخفضة للسھم لجميع الفترات السابقة إلصدار حقوق 
  مضروبا في المعامل اآلتي:

  
  القيمة العادلة للسھم فورا قبل ممارسة حقوق األولوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القيمة العادلة النظرية للسھم دون حقوق األولوية

ي كان قبل م الذيتم حساب القيمة العادلة النظرية للسھم دون حقوق األولوية بإضافة مجموع القيمة العادلة لألسھ
مة بعد ئالقا ممارسة حقوق األولوية مباشرة إلى المتحصالت من ممارسة حقوق األولوية، والقسمة على عدد األسھم
بل تاريخ سھم قممارسة حقوق األولوية. وإذا كانت حقوق األولوية سيتم تداولھا في تداول عام بشكل منفصل عن األ

  األولوية. ھم مع حقوقاألس الممارسة فإن القيمة العادلة يتم قياسھا عند إقفال العمل في اليوم األخير الذي يتم فيه تداول
 

  رقم الرقابة 

ربح من عمليات  أن منشأة لديھا ضإفترا 43و 42ح تطبيق فكرة رقم الرقابة المبينة في الفقرتين لتوضي         3أ
لى المنشأة األم وخسارة من عمليات غير مستمرة منسوبة إ 1وحدة عملة 4,800مستمرة منسوب إلى المنشأة األم بمبلغ 

سھم عادي  2,000وحدة عملة، ولديھا  2,400 وحدة عملة وخسارة يمكن منسوبة إلى المنشأة األم بمبلغ 7,200بمبلغ 
) وحدة 3,60و( وحدة عملة للعمليات المستمرة 2,40سھم عادي محتمل قائم. ربحية السھم األساسية للمنشأة ھي 400و

إلى  400ا ) وحدة عملة للخسارة. تضاف األسھم العادية المحتملة وعددھ1,20عملة للعمليات غير المستمرة و (
رة ھي ربحية وحدة عملة المتعلقة بالعمليات المستم 2,00ھم المخفضة ألن ربحية السھم الناتجة حساب ربحية الس

الربح من  . وألن400مخفضة على افتراض عدم وجود أثر ربح أو خسارة لألسھم العادية المحتملة البالغ عددھا 
ك لمحتملة تلاعادية تضيف أيضا األسھم الالمنشأة األم ھو رقم الرقابة فإن المنشأة  العمليات المستمرة المنسوب إلى

ة لناتجة مضاداسھم في حساب المبالغ األخرى لربحية السھم حتى ولو كانت مبالغ ربحية السھم   400البالغ عددھا 
لسھم فيما يتعلق لوحدة عملة)  3,00للتخفيض إلى مبالغ ربحية السھم األساسية المقارنة، أي أن خسارة السھم أقل [(

  وحدة عملة) للسھم فيما يتعلق بالخسارة]. 1,00من العمليات غير المستمرة و(بالخسارة 

  متوسط سعر السوق لألسھم العادية

يتم  صدارھالغرض حساب ربحية السھم المخفضة، فإن متوسط سعر السوق لألسھم العادية التي يفترض أن يتم إ        4أ
ً فإن كل معاملة في السوقحسابه على أساس متوسط سعر السوق لألسھم العادية خال م عادية ألسھ ل الفترة. ونظريا

سعار ط لألللمنشأة يمكن إضافتھا عند تحديد متوسط سعر السوق. ولكن من الناحية العملية فإن المتوسط البسي
 األسبوعية أو األسعار الشھرية كافية.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإلرشاد فإن المبالغ النقدية ھي من فئة "وحدة عملة"في ھذا  1
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ً فإن أسعار اإلقفال في السوق كافية لحساب متوسط سعر السوق. ولكن عندما تتذبذب األسع       5أ فان  ار بشكل كبيرعموما
حساب دم لخمتوسط األسعار المرتفعة والمنخفضة ينتج عادة سعرا يمثل األسعار بشكل أفضل. والطريقة التي تست

بيل سمتوسط سعر السوق تستخدم بشكل ثابت ما لم تصبح غير ممثلة ألسعار السوق بسبب تغير الظروف. على 
ا األسعار ون فيھمنشأة التي تستخدم سعر اإلقفال في السوق لحساب متوسط سعر السوق لسنوات عديدة تكالالمثال فإن 

سعار ولم تعد أ بيراً نخفضة إذا بدا األسعار في التذبذب تذبذبا كمستقرة نسبيا قد تتحول إلي متوسط أسعار مرتفعة و م
  اإلقفال في السوق تمثل متوسط السعر. 

   الخيارات واألذونات وما يعادلھا 

ة داة القابلعار لكل من األيفترض أن تتم ممارسة الخيارات واألذونات لشراء أداة قابلة للتحويل عندما يكون متوسط األس        6أ
ألذونات. ات واويل واألسھم العادية التي يمكن الحصول عليھا عند التحويل فوق سعر الممارسة لكل من الخيارللتح

  ن وجدت.يل, إولكن الممارسة ال يمكن إفتراضھا ما لم يتم أيضا افتراض تحويل أدوات قائمة مشابھة قابلة للتحو

ألم أو ا(أو منشأتھا  ين أو أدوات أخرى من ديون أو أدوات المنشأةقد تجيز أو تطلب الخيارات أو األذونات تقديم د        7أ
ت أو خيارامنشأة تابعة) سداداً لجميع أو جزء من سعر الممارسة. وفي حساب ربحية السھم المخفضة فإن ھذه ال

ة. (ب) سلمماراألذونات لھا أثر مخفض إذا (أ) تجاوز متوسط سعر السوق لألسھم العادية ذات الصلة للفترة سعر ا
و اإلذن ة الخيار أتفاقيكان سعر البيع لألداة التي سيتم تقديمھا أقل من ذلك السعر الذي يمكن تقديم األداة به بموجب إ

ليھا عحصول وكان الحسم الناتج عن ذلك يضع سعر ممارسة فعال أقل من سعر السوق لألسھم العادية التي يمكن ال
يفترض وستھا مخفضة فإن ھذه الخيارات أو األذونات يفترض أن تتم ممارعند الممارسة. وفي حساب ربحية السھم ال

جيز تقديم يكان العقد وإلذن أن يتم تقديم الدين أو األدوات األخرى. وإذا كان تقديم نقد يعد أكثر نفعاً لحامل الخيار أو ا
ديمه نه سيتم تقأفترض على أي دين ي نقد فإنه يتم اإلفتراض بأنه سيتم تقديم نقد. ويتم رد الفائدة (بعد طرح الضريبة)

  على اعتبار أنھا تعديل في البسط. 

ت نطوي على خياراتعامل بنفس المعاملة األسھم الممتازة التي تخضع ألحكام مشابھة أو األدوات األخرى التي ت         8أ
  تحويل تسمح للمستثمر بدفع نقد مقابل سعر تحويل أكثر نفعاً  

ارسة ول عليھا من ممب األحكام ذات الصلة ببعض الخيارات أو األذونات استخدام المتحصالت التي يتم الحصقد تتطل         9أ
). ھا التابعةمنشأت تلك األدوات في إطفاء دين على المنشأة أو أدوات أخرى من أدوات المنشأة (أو منشأتھا األم أو

ام استخد نات يفترض أن تتم ممارستھا وأن يتموفي حساب ربحية السھم المخفضة فإن تلك الخيارات أو األذو
المبلغ  ئدة عنالمتحصالت لشراء الدين بمتوسط سعره في السوق بدال من شراء أسھم عادية. ولكن المتحصالت الزا

يفترض  بان (ايالتي يتم الحصول عليھا من الممارسة المفترضة, تؤخذ في الحس المستخدم للشراء المفترض للدين,
) على أي لضريبةاامھا إلعادة شراء أسھم عادية) في حساب ربحية السھم المخفضة. الفائدة (بعد طرح أن يتم استخد

  دين يفترض أن يتم شراؤه يتم ردھا على أنھا تعديل في البسط.

    خيارات البيع المكتوبة

سعر ممارسة بمبلغ ھا العادية بخيار بيع مكتوب على أسھم 120إفترض أن منشأة لديھا  63لتوضيح تطبيق الفقرة         10أ 
المخفضة فإن  وحدة نقد. في حساب ربحية السھم 28وحدة نقد. متوسط سعر السوق ألسھمھا العادية للفترة ھو  35

ديھا لتزام الرد القائم وحدة نقد للسھم في بداية الفترة للوفاء بإل 28سھما بواقع  150المنشأة تفترض أنھا قد أصدرت 
ً التي تم 120سھما عاديا الصادرة وعدد  150نقد. الفرق بين عدد وحدة  4,200بواقع  الحصول عليھا  سھما عاديا

  سھما عاديا إضافيا) يضاف إلى البسط في حساب ربحية السھم المخفضة.  30من الوفاء بخيار رد (

  أدوات المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة  

ة دية للمنشأما إلى أسھم عاإة المحتملة لمنشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة القابلة للتحويل األسھم العادي        11أ
ھم لمستثمرين  ألم أوتابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة أو القابلة للتحويل إلى أسھم عادية للمنشأة ا

ي حساب ف) تضاف (يشار إليھم بالمنشأة المعدة للتقريرسيطرة مشتركة أو تأثير ھام على المنشأة المستثمر فيھا 
  ربحية السھم المخفضة كاآلتي:

  

ول ن الحصاألدوات الصادرة عن منشأة تابعة او مشروع مشترك أو منشأة زميلة التي تمّكن حامليھا م ) أ(
 ابفي حس على أسھم عادية من أسھم المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة تضاف

الربحيات  إن تلكفربحية السھم المخفضة للمنشأة التابعة أو المشروع أو المنشأة الزميلة. ومن ثم  بيانات
لتقرير للمعدة للسھم تضاف في حسابات ربحية السھم للمنشأة المعدة للتقرير بناًء على ملكية المنشأة ا

  .  ألدوات المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة

أة ادية للمنشعأسھم  أدوات المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة التي يمكن تحويلھا إلى ) ب(
اب غرض حسلالمعدة للتقرير تؤخذ في الحسبان ضمن األسھم العادية المحتملة للمنشأة المعدة لتقرير 

شترك شروع مة عن منشأة تابعة أو مربحية السھم المخفضة. وبالمثل فإن الخيارات أو األذونات الصادر
ة سھم العاديمن األأو منشأة زميلة لشراء أسھم عادية  من أسھم المنشأة المعدة للتقرير تؤخذ في الحسبان ض

  المحتملة للمنشأة المعدة للتقرير في حساب ربحية السھم المخفضة الموحدة للسھم. 
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ھم حويلھا إلي أستألدوات الصادرة عن منشأة معدة للتقرير التي يمكن لغرض تحديد األثر على ربحية السھم من ا        12أ
و أسط (الربح أن البوعادية لمنشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة فإن األدوات يفترض بأنھا قد تم تحويلھا 
إلى  . إضافة33 لفقرةلقا الخسارة المنسوبة إلى حملة األسھم العادية في المنشأة األم) قد تم تعديله حسب الضرورة وف

ر (مثل عدة للتقريأة المتلك التعديالت فإن البسط يتم تعديله مقابل التغير في الربح أو الخسارة المسجل من قبل المنش
ئمة عادية القاسھم الالدخل من توزيعات األرباح أو الدخل من طريقة حقوق الملكية) المنسوب إلى الزيادة في عدد األ

لسھم ام ربحية اساب مقأو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة نتيجة التحويل المفترض. ال يتأثر ح للمنشأة التابعة
  ترض.المخفضة ألن عدد األسھم العادية القائمة للمنشأة المعدة للتقرير ال يتغير عند التحويل المف

  أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسھم العادية ذات الفئتين  

  تتضمن حقوق الملكية لبعض المنشآت:         13أ

ً لمعادلة محددة مسبق ) أ( سبيل  ا (علىاألدوات التي تشارك في توزيعات األرباح مع األسھم العادية طبقا
يس ل لغاية, ولكن مقابل واحد) وبحد أعلى, أحياناً, على حدود المشاركة (على سبيل المثال, اثنانالمثال 

  أكثر من, مبلغ محدد لكل سھم).

قة وق مسبسھم عادية بمعدل توزيعات أرباح مختلف عن معدل فئة أسھم عادية أخرى ولكن دون حقفئة أ ) ب(
  أو حقوق ذات أولوية أعلى.

   

 13أ فة في الفقرةاب ربحية السھم المخفضة فإنه يفترض التحويل فيما يتعلق بتلك األدوات الموصوـــرض حســـلغ       14أ
يل إلى فئة ابلة للتحوير القذا كان األثر مؤدياً للتخفيض. وفيما يتعلق بتلك األدوات غالقابلة للتحويل إلى أسھم عادية إ

ملكية قوق الحأسھم عادية فإن الربح أو الخسارة للفترة يتم تخصيصه إلى الفئات المختلفة من األسھم وأدوات 
ولحساب  موزعة.ألرباح غير الالمشاركة وفقا لحقوقھا في توزيعات األرباح أو الحقوق األخرى في المشاركة في ا

  ربحية السھم األساسية والمخفضة:
  

يض الربح له (تخفحملة األسھم عادية من أسھم المنشأة األم يتم تعدي إلىفإن الربح أو الخسارة المنسوب  ) أ(
 ات األرباحتوزيع وزيادة الخسارة) بمبلغ توزيعات األرباح المعلنة في الفترة لكل فئة من األسھم وبمبلغ

وزيعات تلمثال اقدية (او الفائدة على السندات المشاركة) التي يجب دفعھا عن الفترة (على سبيل االتع
  األرباح المتراكمة غير المدفوعة).

ي حدود اركة فيتم تخصيص الربح أو الخسارة المتبقي على األسھم العادية أو أدوات حقوق الملكية المش ) ب(
ويتم تحديد  د تم توزيع جميع الربح أو الخسارة للفترة.أن تشارك كل أداة في الربحية كما لو كان ق

لمخصص مجموع الربح أو الخسارة المخصص لكل فئة من فئات أدوات حقوق الملكية بإضافة المبلغ ا
 لتوزيعات األرباح والمبلغ المخصص لجزء المشاركة معا.

ة على عدد ات أدوات حقوق الملكيتتم قسمة مجموع مبلغ الربح أو الخسارة المخصص لكل فئة من فئ      (ج) 
  األدوات القائم التي يتم تخصيص الربحية لھا لتحديد ربحية السھم لألداة.

  
ضاف إلى ارھا تلحساب ربحية السھم المخفضة فإن جميع األسھم العادية المحتملة التي يفترض أن يكون قد تم إصد

  األسھم العادية القائمة.

  األسھم المدفوعة قيمتھا جزئيا

اسية على ية السھم األسفي حالة ان تكون األسھم قد أصدرت ولكن لم يتم دفع قيمتھا كاملة فإنھا تعامل في حساب ربح        15أ
لمتعلقة الفترة أنھا جزء من سھم عادي إلى القدر الذي يكون لھا الحق في المشاركة في توزيعات األرباح خالل ا

  بسھم عادي مدفوعة قيمته بالكامل. 

ة فإنھا ح خالل الفترفي حدود أن تكون األسھم المدفوعة قيمتھا جزئيا ال يحق لھا في المشاركة في توزيعات األربا       16أ
رض بأنه فوع يفتأو الخيارات. الرصيد غير المد تعامل في حساب ربحية السھم المخفضة على أنھا مماثلة لألذونات

دد عرق بين األسھم المضافة في ربحية السھم المخفضة ھو الفيمثل متحصالت مستخدمة لشراء أسھم عادية. عدد 
  األسھم المكتتب فيھا وعدد األسھم التي يفترض أنه قد تم شراؤھا.
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  34معيار المحاسبة الدولي 

  التقرير المالي األولي 

  الھدف
 

القياس في القوائم المالية الكاملة االثبات ولتقرير المالي األولي وتحديد مبادئ ا تحديد الحد األدنى لمحتوى ھو ھذا المعيارمن  ھدفال
قدرة المستثمرين،  يحسنعليه  االعتماديمكن و اسبالمنفي الوقت األولي الذي يُوفر  لتقرير المالياالمختصرة لفترة أولية. إن  وأ
  . وسيولتھا وفھم وضعھا المالي ةنقدي اتتدفقأرباح و أن تولدقدرة المنشأة على  على فھمخرين اآلو الدائنين،و

  النطاق
 

دل تكرار أو بأي معمالية أولية، ينبغي أن تُطالب بأن تنشر تقارير منشآت أي ال -بشكل ملزم  -  ھذا المعيار يحدد ال 1
 األوراق ومنظمو الحكومات،بالرغم من ذلك، غالبا ما تطالب نھاية الفترة األولية. أو مدى سرعة النشر بعد ، تنشرھا

التي تمثل أوراقھا المالية   - عامة سوق في –تُتداولالتي  ،المنشآت المالية، والھيئات المحاسبيةاألوراق المالية، وأسواق 
 إذا كانت المنشأة مطالبة أو اختارت أن تنشرھذا المعيار  ينطبقنشر تقارير مالية أولية. ت بأن ،أو حقوق الملكية دين

ً مالي اً تقرير ً أولي ا ً للمعايير الدولية  ا المنشآت التي  1لجنة معايير المحاسبة الدوليةوتشجع ). IFRSs( للتقرير الماليوفقا
القياس، و مبادئ اإلثبات، التي تتوافق معولية األمالية الارير تقأن توفر العلى  عامة سوق فيأوراقھا المالية  تُتداول

 على:في سوق عامة المنشآت التي تُتداول أوراقھا المالية  وبشكل محدد، تُشجعفي ھذا المعيار. المحددة واإلفصاح 

 .نھاية النصف األول من سنتھا المالية اعتباراً من - على األقل -  تقارير مالية أوليةأن توفر  ) أ(

ً يوم 60 متاحة في موعد ال يتجاوزتقاريرھا المالية األولية تجعل  أن )ب(    نھاية الفترة األولية. بعد ا
  
إن حقيقة أن  المعايير الدولية للتقرير المالي.مع  بذاته من حيث مدى توافقه كل تقرير مالي، سنوي أو أولي، يتم تقويم 2

ھذا تلتزم بتقارير مالية أولية ال قد تكون وفرت مالية معينة أو  تقارير مالية أولية خالل سنةقد ال تكون وفرت منشأة ال
تعد متوافقة  بخالف ذلكمع معايير المحاسبة الدولية إذا كانت للمنشأة من التوافق المالية السنوية  القوائم ال تمنع المعيار،

  مع معايير المحاسبة الدولية. 

ً بجميع يجب أن إنه المعايير الدولية للتقرير المالي، فبلتزٌم يبأنه  ما لمنشأة ُوصف التقرير المالي األوليإذا  3 يكون ملتزما
   إفصاحات معينة في ھذا الصدد. 19تتطلب الفقرة ومتطلبات ھذا المعيار. 

  ريفاتتعال
 

 :بالمعاني المحددةتستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار          4

  
  من سنة مالية كاملة. أقصرھي فترة تقرير مالي  الفترة األولية

ً مالي اً يعنى تقرير التقرير المالي األولي معيار المحاسبة في إما مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ھو موضح  يتضمن ا
)، أو مجموعة من القوائم المالية المختصرة (كما ھو موضح في 2007في  الُمنقح( "عرض القوائم المالية" 1الدولي 

  لفترة أولية.ك وذلھذا المعيار) 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محل لجنة معايير المحاسبة الدولية.، 2001حل مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي بدأ اعماله في *
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  محتوى التقرير المالي األولي 
 

 بأنھا تشمل المكونات التالية:  لقوائم الماليةمن االمجموعة الكاملة  1يعرف معيار المحاسبة الدولي         5

 .في نھاية الفترةكما قائمة المركز المالي  ) أ(

 .لفترةاآلخر لالدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة  )ب(

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة )ج(

 .لفترةل ةالنقدي اتقائمة التدفق )د(

ً إيضاحات، تشمل ملخص         ) ھ(  األخرى. ت التوضيحيةمعلوماللسياسات المحاسبية المھمة وال ا

  .1أ من معيار المحاسبة الدولي 38و 38معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة كما ھو محدد في الفقرتين       أ)  ھ(

تُعيد عرض سياسة محاسبية بأثر رجعي أو السابقة عندما تطبق المنشأة فترة الفي بداية كما قائمة المركز المالي  ) و(
ً  في قوائمھا المالية اً بنود عندما تُصنفمھا المالية بأثر رجعي، أو قوائبنود في  د من 40 –أ 40للفقرات  وفقا

 .1معيار المحاسبة الدولي 

ويمكن أن تستخدم المنشأة عناوين للقوائم المالية بخالف تلك المستخدمة في ھذا المعيار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 
  اآلخر". الدخل الشاملالربح أو الخسارة وقائمة عن " خل الشامل" بدالً تستخدم المنشأة عنوان "قائمة الد

 تُطالبعنھا سابقاً، قد  التقريروالتكلفة ولتجنب تكرار معلومات تم  المناسب الوقت في المعلومات توفيرلمراعاة اعتبارات  6
يعرف ھذا المعيار والمالية السنوية.  ھاائمقو معاألولية بالمقارنة التواريخ معلومات أقل في  أن توفر المنشأة أو قد تختار

ويقصد . التوضيحية المختارة اإليضاحاتولتقرير المالي األولي بأنه يشمل القوائم المالية المختصرة المحتوى الحد األدنى 
ً تحديثأن يوفر  التقرير المالي األوليمن  ز على األنشطة، ركفھو ي ومن ثم،. السنوية خر مجموعة كاملة من القوائم الماليةآل ا

  بقاً. ساعنھا  التقريركرر المعلومات التي تم يواألحداث، والظروف الجديدة وال 

ھو موضح لقوائم المالية (كما من امجموعة كاملة  نشريثنيھا عن  منشأة أوال يقصد منه أن يمنعال يوجد في ھذا المعيار ما  7
مختارة.  توضيحية قوائم مالية مختصرة وإيضاحات وليس مجرد ،المالي األولي ھاقريرت) في 1معيار المحاسبة الدولي  في
أو  الحد األدنى للبنود المستقلةتضمين القوائم المالية األولية المختصرة أكثر من  عن يثنيھا وأمنشأة الال يمنع ھذا المعيار و

ً  - ھذا المعيار  القياس فيو إلثباتا تنطبق إرشاداتھذا المعيار. التوضيحية المختارة كما ھو محدد في  تاإليضاحا  -  أيضا
(بشكل محدد  ھذا المعيار المطلوبة بموجباإلفصاحات  جميعتشمل تلك القوائم و على القوائم المالية الكاملة لفترة أولية،
المعايير الدولية األخرى للتقرير  تلك المطلوبة بموجب إضافة إلى أ)16الفقرة في إفصاحات اإليضاح المختار الواردة 

  لي. الما

   التقرير المالي األولي مكوناتحد األدنى لال

 ، المكونات التالية: كحد أدنىأن يشمل التقرير المالي األولي،  يجب         8

 .قائمة مختصرة للمركز المالي )أ(

  أو قوائم مختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. قائمة مختصرة )ب(

 .قائمة مختصرة للتغيرات في حقوق الملكية )ج(

 ة.النقدي اتائمة مختصرة للتدفقق )د(

  .مختارة توضيحية إيضاحات    )    ھ(

من معيار المحاسبة الدولي  أ10الفقرة كما ھو موضح في أو الخسارة في قائمة منفصلة،  الربح بنودمنشأة ال إذا عرضت      أ 8
  مختصرة من تلك القائمة. أوليةمعلومات  فإنھا تعرض)، 2011 الُمعدل في( 1
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  ل ومحتوى القوائم المالية األولية شك

يجب أن يتوافق شكل ومحتوى فإنه لقوائم المالية في تقريرھا المالي األولي، ا من مجموعة كاملةبنشر منشأة ال إذا قامت 9
  لقوائم المالية. من المجموعة الكاملة ل 1تلك القوائم مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

يجب أن تشمل تلك فإنه لقوائم المالية المختصرة في تقريرھا المالي األولي، من اعة مجموبنشر منشأة الإذا قامت  10
أحدث قوائمھا المالية السنوية من العناوين والمجاميع الفرعية التي كانت متضمنة في  ، كالً كحد أدنىالقوائم، 

أو إيضاحات اً مستقلة بنود درجأن تُ ھذا المعيار. كما يجب  كما ھو مطلوب بموجبالمختارة  التوضيحية واإليضاحات
  مضللة.  المختصرة القوائم المالية األوليةحذفھا سيجعل  إذا كانإضافية 

الربح أو  مكوناتولية، في القائمة التي تعرض األلفترة لأن تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة على المنشأة  يجب 11
  . 2"ربحية السھم" 33ر المحاسبة الدولي نطاق معيا ضمنالمنشأة عندما تكون  ،الخسارة لتلك الفترة

  

من معيار المحاسبة الدولي أ10الفقرة في  كما ھو موضحالربح أو الخسارة في قائمة منفصلة،بنودالمنشأة إذا عرضت     أ 11
  ربحية السھم األساس والمخفضة في تلك القائمة.  فإنھا تعرض)، 2011 (الُمعدل في 1

معيار المحاسبة الدولي  وتشرح إرشاداتالقوائم المالية.  لھيكل إرشادات) 2007في  الُمنقح( 1لدولي يوفر معيار المحاسبة ا 12
  قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية. بھا عرض الطرق التي يمكن أن ت 1

  ]حذفت[         13

  
وال تُعد . على أساس التوحيد يُعدولي األمالي التقرير ، فإن اللمنشأة قوائم موحدةكانت أحدث القوائم المالية السنوية ل إذا 14

أحدث تقرير مالي سنوي. إذا تضمن ب الواردة قابلة للمقارنة مع القوائم الموحدة وأ متسقة األمالقوائم المالية المنفصلة للمنشأة 
القوائم المالية الموحدة، فإن ھذا المعيار ال  إلىإضافة  األممنشأة التقرير المالي السنوي للمنشأة القوائم المالية المنفصلة لل

  وال يمنع إدراج القوائم المنفصلة للمنشأة األم في التقرير المالي األولي للمنشأة. يتطلب

  المھمة المعامالتاألحداث و

ً لألحداث واتوضيحأن تدرج في تقريرھا المالي األولي على المنشأة  يجب 15 لفھم التغيرات في  ي تعد مھمةالت لمعامالتا
بتلك الُمفصح عنھا فيما يتعلق . ويجب أن تؤدي المعلومات فترة تقرير سنويةمنذ نھاية آخر  ئھالمنشأة وأدالالمركز المالي 

  . المعروضة في أحدث تقرير مالي سنويإلى تحديث المعلومات ذات الصلة لمعامالت األحداث وا

فليس ، عليه وبناءً أحدث تقرير مالي سنوي لتلك المنشأة. من الوصول الى رير المالي األولي للمنشأة لتقسوف يتمكن مستخدم ا    أ 15
 التقريرللمعلومات التي تم  - نسبياً  - مھمةاإليضاحات المرفقة بالتقرير المالي األولي تحديثات غير  توفرمن الضروري أن 

  تقرير مالي سنوي.في اإليضاحات الواردة بأحدث عنھا 

ً  اإلفصاح عنھاسيكون فيما يلي قائمة باألحداث والمعامالت التي    ب 15   .ليست حصريةالقائمة ھذه : ومھمة إذا كانت مطلوبا

 .ذلك التخفيضمثل القيمة القابلة للتحقق وعكس  إلى صافيتخفيض قيمة المخزون  ) أ(

واألصول غير الملموسة  ،عداتواآلالت والم ،والعقارات الھبوط في قيمة األصول المالية،خسارة من إثبات  ) ب(
 واألصول الناتجة من العقود مع العمالء، واألصول األخرى، وعكس خسارة الھبوط.

 .إعادة الھيكلة لتكاليف مخصصاتعكس أي  ) ج(

 .واآلالت والمعدات ،العقارات استبعاد بنودواقتناء  ) د(

 .وآالت ومعدات ،لشراء عقارات رتباطاتإ     ) ھ(

 .تسويات قضائية ) و(

 .سابقة فترةاء تصحيح أخط ) ز(

وااللتزامات المالية  المالية على القيمة العادلة لألصول التي تؤثرالتغيرات في الظروف التجارية أو االقتصادية  ) ح(
 بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المستنفدة.مثبتة تلك األصول أو االلتزامات  سواء كانتللمنشأة، وذلك 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ھا.أو قبل فترة التقريرفي نھاية  تتم معالجتهقرض لم  يةاتفاقب إخاللأي تخلف عن سداد قرض أو  ) ط(

 .العالقة يذ الطرفالمعامالت مع  ) ي(

 .بين مستويات سلسلة القيمة العادلة المستخدمة في قياس القيمة العادلة لألدوات المالية تاليالتحو ) ك(

  
 .استخدام تلك األصول أوالتغيرات في تصنيف األصول المالية نتيجة تغير غرض  ) ل(

  التغيرات في االلتزامات المحتملة أو األصول المحتملة. ) م(

اإلفصاح عن كثير من البنود الواردة بالفقرة تتعلق بمتطلبات  ى للتقرير المالي إرشاداتتوفر عدد من المعايير الدولية األخر     ج 15
ً  المعاملةحدث أو الب. عندما يكون 15  سنوي، تقريرداء المنشأة منذ أخر فترة أ لفھم التغيرات في المركز المالي ومھما

المالية آلخر  المتضمنة في القوائم لومات ذات الصلةا وتحديثا للمعإيضاحالتقرير المالي األولي للمنشأة  يقدم أنفينبغي 
  سنوية.تقرير فترة 

   ]حذفت[         -16

   خرىاألفصاحات اإل

 أنعلى المنشأة يجب  فإنه ج،15- 15وفقاً لما ورد بالفقرات  ةــداث والمعامالت المھمـــح عن األحــااإلفصباإلضافة إلى          أ16
يجب ، أو أي مكان في التقرير المالي األولي من اإليضاحات المرفقة بقوائمھا المالية األوليةالمعلومات التالية، ضتدرج 

القوائم المالية  إشارات مرجعية فيب تقديم اإلفصاحات التالية في القوائم المالية األولية أو أن تدرج من خالل اإلحالة
المخاطر) المتاح لمستخدمي القوائم المالية بنفس شروط  األولية لبعض القوائم األخرى (مثل تعليقات اإلدارة أو تقرير

القوائم المالية األولية وفي نفس الوقت. إذا لم يكن لمستخدمي القوائم المالية إمكانية الدخول للمعلومات المقدمة من 
التقرير  يجب عادةخالل اإلحالة بإشارات مرجعية بنفس الشروط وفي نفس الوقت فإن التقرير المالي غير مكتمل. و

  ة المالية حتى تاريخه. نالسمن بداية عن المعلومات على أساس 

أحدث قوائم  بالمقارنة معالقوائم المالية األولية في  نفسھا السياسات المحاسبية وطرق الحساببيان بأنه أُتبعت  )أ(
 تلك السياسات والطرق، وصف لطبيعة وأثر التغيير. إذا تم تغيير مالية سنوية أو؛ 

 األولية. لعمليات موسمية، أو دورية ا عن توضيحيةتعليقات  ) ب(

 ةالنقدي اتصافي الدخل، أو التدفق وأحقوق الملكية،  وأااللتزامات،  وأعلى األصول،  المؤثرةالبنود  مبلغطبيعة و )ج(
 والتي تعد استثنائية بسبب طبيعتھا، أو حجمھا، أو حدوثھا. 

م التقرير عنھا في الفترات األولية السابقة للسنة المالية التي تالمبالغ التغييرات في تقديرات  ومبلغطبيعة  )د(
 التي تم التقرير عنھا في السنوات المالية السابقة. المبالغالحالية، أو التغييرات في تقديرات 

  حقوق ملكية.  تمثلوأوراق مالية  دين تمثلأوراق مالية  تسديداتعادة شراء وإ، واتإصدار        (ھـ)

  لألسھم العادية واألسھم األخرى. -بشكل منفصل  -يعات األرباح المدفوعة (مجمعة أو لكل سھم) توز         (و) 

فقط  للمنشأة يكون مطلوباً  تقرير المالي األوليالعن المعلومات القطاعية في  اإلفصاحالمعلومات القطاعية التالية (      (ز) 
عن  أن تفصح تلك المنشأة يتطلب من "لتشغيليةالقطاعات ا" 8كان المعيار الدولي للتقرير المالي  إذا

 المعلومات القطاعية في قوائمھا المالية السنوية): 

التي تتم مراجعتھا من  ،القطاعربح أو خسارة  قياسفي إذا اُدرجت اإليرادات من العمالء الخارجيين،  )1(
متخذ القرارات التشغيلية ل -بشكل منتظم  - تُرفع بطريقة أخرى قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس أو

 الرئيس. 

التي تتم مراجعتھا من قبل  ،القطاعربح أو خسارة  قياسفي إذا اُدرجت بين القطاعات،  فيمااإليرادات  )2(
لمتخذ القرارات التشغيلية  - بشكل منتظم  -تُرفع  بطريقة أخرى، متخذ القرارات التشغيلية الرئيس أو

  .الرئيس

 قياس ربح، أو خسارة القطاع. )3(

بشكل  -وااللتزامات لقطاع معين يتم التقرير عنه إذا كانت مثل ھذه المبالغ تُرفع األصول  قياس مجموع )4(
عن المبلغ الُمفصح عنه ذا أھمية نسبية  اً تغيروإذا كان ھناك متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ل -منتظم 

  .لذلك القطاع الذي يتم التقرير عنه قوائم مالية سنويةفي آخر 

قياس ربح أو خسارة القطاع عن آخر في أساس تحديد القطاعات، أو  أساسختالفات في لالوصف  )5(
 قوائم مالية سنوية.
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عنھا مع ربح أو خسارة المنشأة قبل يتم التقرير القطاعات التي  مطابقة مجموع قياسات ربح أو خسارة )6(
منشأة إذا كانت ال غير المستمرة. بالرغم من ذلك، العمليات) ويبةالضر دخل( الضريبةمصروف 

فإنه يمكن عنھا، يتم التقرير على القطاعات التي  )الضريبة دخل( الضريبة مثل مصروف اً خصص بنودت
يجب وخسارة بعد تلك البنود. الربح أو الالقطاعات مع قياسات ربح أو خسارة  مطابقة مجموعللمنشأة 
  .المطابقةفي تلك  - صلبشكل منف - ذات األھمية النسبية المطابقةبنود  توضيحتحديد و

  القوائم المالية للفترة األولية.تنعكس في التي لم واألحداث بعد الفترة األولية         ) ح(

أو فقد السيطرة على واكتساب التغيرات في تكوين المنشأة خالل الفترة األولية، بما في ذلك تجميع المنشآت،  أثر        ) ط(
في حالة تجميع وغير المستمرة. لعمليات طويلة االجل، وإعادة الھيكلة، واالمنشآت التابعة واالستثمارات 

 3المعيار الدولي للتقرير المالي  المطلوبة بموجبتفصح عن المعلومات  على المنشأة أن المنشآت، يجب
 ."تجميع المنشآت"

 99و 98، و96 – 94(ح)، و93 – 91لألدوات المالية، اإلفصاحات عن القيمة العادلة المطلوبة بموجب الفقرات       (ي) 
المعيار من  30 – 28، و26، و25والفقرات  "قياس القيمة العادلة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي من 

  . األدوات المالية: اإلفصاحات"" 7الدولي للتقرير المالي 

الدولي للتقرير المالي ا ُعرفت في المعيار آت استثمارية، كمـــآت التي تصبح، أو تتوقف عن كونھا، منشـــللمنش        (ك) 
"اإلفصاح عن الحصص  12 الدولي للتقرير المالي، اإلفصاحات في المعيار القوائم المالية الموحدة"" 10

  ب.9الفقرة  في المنشآت األخرى"

ً للفقرات        (ل)   15لدولي للتقرير المالي من المعيار ا 115-114تفصيل اإليرادات من العقود من العمالء المطلوبة وفقا
  ."اإليرادات من العقود مع العمالء"

17  
  [حذفت]         18

  اإلفصاح عن االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي

ً التقرير المالي األولي للمنشأة  كان إذا 19 وصف تقرير يجوز ال وعن تلك الحقيقة.  أن يُفصحالمعيار، فيجب  بھذا ملتزما
ً  للتقرير المالي ما لم يكنلمعايير الدولية ه ملتزم بابأنأولي  مالي   متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. بجميع ملتزما

 أولية مالية قوائم لھا تُعرض أن يُتطلب التي الفترات

 :كما يلي للفترات يجب أن تشمل التقارير األولية القوائم المالية األولية (المختصرة، أو الكاملة)        20

نھاية السنة المالية كما في  في نھاية الفترة األولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنةكما قائمة المركز المالي  ) أ(
 .مباشرة السابقة

ً فترة األولية الحالية وتراكميلل اآلخر الشامل الربح أو الخسارة والدخلقوائم  ) ب( مع لسنة المالية الحالية حتى تاريخه، ل ا
حتى  حالية ومن بداية السنة(للمقارنة فترات األولية أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لل للربح مقارنة قوائم

 الُمعدل في( 1معيار المحاسبة الدولي  وكما ھو مسموح به بموجب. مباشرة لسنة المالية السابقةمن اتاريخه) 
 .اآلخرشامل ارة والدخل الأو الخس الربح أو قوائم التقرير األولي لكل فترة قائمة يعرض)، يمكن أن 2011

ً  ) ج( للفترة الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة  المالية لسنةمن بداية ا قائمة التغيرات في حقوق الملكية تراكميا
 . مباشرة سنة المالية السابقةمن المن بداية السنة حتى تاريخه المقارنة 

من للفترة للمقارنة الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة  المالية  من بداية السنةتراكمياً  ةالنقدي اتقائمة التدفق      (د) 
 . مباشرة سنة المالية السابقةمن البداية السنة حتى تاريخه 

  

نھاية الفترة األولية،  حتىعشر شھراً  لالثني ماليةالمعلومات ال فإن للمنشأة التي تكون أعمالھا موسمية بدرجة عالية، 21
التي تكون أعمالھا موسمية المنشآت  شجعتُ  ومن ثم،. ةكون مفيدت السابقة قد اً شھرعشر ترة االثني فل مقارنةوالمعلومات ال

  الفقرة السابقة. في عن مثل تلك المعلومات، باإلضافة للمعلومات المطلوبة بدرجة عالية على األخذ في الحسبان التقرير 

تقوم من قبل المنشأة التي المطلوب أن تعرض يار الفترات الجزء (أ) من األمثلة التوضيحية المرفقة بھذا المعيوضح  22
  سنوي. ربع بشكل  تقوم بالتقريربشكل نصف سنوي والمنشأة التي  بالتقرير
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  األھمية النسبية

 تقديرألغراض التقرير المالي األولي، يجب ما  عند تحديد كيفية إثبات، أو قياس، أو تصنيف، أو اإلفصاح عن بند 23
قياسات الألھمية النسبية، يجب إدراك أن ل إجراء تقديرات عندوالبيانات المالية األولية. ما يتعلق بفي األھمية النسبية

  لبيانات المالية السنوية. اعلى قياسات  أكثر من اعتمادھاتقديرات العلى  - حد كبير إلى -تعتمد األولية قد 

 

السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات " 8ومعيار المحاسبة الدولي  1معيار المحاسبة الدولي يعرف  24
يؤثر على القرارات االقتصادية س، سوء عرضهإذا كان حذفه، أو  نسبية أھمية على أنه ذو اً ما، بند"المحاسبية واألخطاء

 - منفصل  بشكل - اإلفصاح عن البنود ذات األھمية النسبية  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي ولمستخدمي القوائم المالية. 
اإلفصاح عن التغيرات في  8غير المستمرة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي العمليات ) على سبيل المثالبما في ذلك (

 بشأنيتضمن المعياران إرشادات كمية  والفي السياسات المحاسبية.  والتغييراتالتقديرات المحاسبية، واألخطاء، 
   األھمية النسبية.

ً الحكم الشخ في حين أن 25 ً  –صي يكون مطلوبا ن ھذا المعيار يؤسس قرارات اإلثبات إتقدير األھمية النسبية، فعند  - دائما
تُثبت  على سبيل المثال،، وبالتالي األولية للفھم. األرقامقابلية ب ى بيانات للفترة األولية بذاتھا ألسباب تتعلقواإلفصاح عل

على أساس األھمية النسبية  ويُفصح عنھاتقديرات المحاسبية، واألخطاء ال وأالبنود االستثنائية، والتغيرات في السياسات 
 عدم اإلفصاح. إن الھدف األساسي ھوعن  تنتجقد التي  ةالمضللاالستنتاجات تجنب لبيانات الفترة األولية فيما يتعلق ب

  خالل الفترة األولية.  ئھاشأة وأدالمنلفھم المركز المالي ل المالئمة المعلوماتجميع أن يشمل التقرير المالي األولي ضمان 

   اإلفصاح في القوائم المالية السنوية
 

تغير تقدير مبلغ تم التقرير عنه في فترة أولية  - بشكل جوھري  -إذا تم  ،خالل الفترة األولية الختامية من السنة المالية 26
التغيير في  ومبلغ ذلكعن طبيعة  يُفصح أنيجب فتقرير مالي منفصل لتلك الفترة األولية الختامية، يتم نشر لم  لكنو

  إيضاح مرفق بالقوائم المالية السنوية لتلك السنة المالية.في التقدير 

ً اإلفصاح عن طبيعة (وإذا كان عملي 8يتطلب معيار المحاسبة الدولي  27 في  إما أثر ذو أھمية نسبيةالتغير في تقدير له  مبلغ) ا
أ(د) من ھذا المعيار 16تتطلب الفقرة و. الالحقةفي الفترات  أثر ذو أھمية نسبية الفترة الحالية، أو يتوقع أن يكون له

ً في التقرير المالي األولي.إ ً مشابھا المتعلقة في الفترة األولية الختامية ات تقديرالالتغييرات في  األمثلةتشمل و فصاحا
عنھا في فترة أولية سابقة من السنة المالية. يتفق  يرالتقرعادة الھيكلة، أو خسائر الھبوط التي تم إ وأالمخزون،  اتتخفيضب

حيث ب –وقد قصد أن يكون ضيق النطاق  8الفقرة السابقة مع متطلب معيار المحاسبة الدولي  بموجباإلفصاح المطلوب 
في قوائمھا معلومات مالية إضافية للفترة األولية بإدراج أن تقوم بالمنشأة  وال تطالبيتعلق فقط بالتغيير في التقدير. 

  المالية السنوية. 

  القياس و اإلثبات
 

  
   كالسنويةنفس السياسات المحاسبية 

في قوائمھا المالية كالُمطبقة المالية األولية السياسات المحاسبية نفسھا  قوائمھاأن تطبق في على المنشأة يجب  28
تاريخ أحدث قوائم مالية سنوية والتي السنوية، باستثناء ما يتم إجراؤه من تغييرات في السياسات المحاسبية بعد 

لمنشأة (سنوياً، أو نصف ا تقرير تكرارؤثر يبالرغم من ذلك، يجب أال والقوائم المالية السنوية التالية.  في ستنعكس
 ألغراض التقرير قياساتال اجراءالھدف، يجب  ذلكسنوي، أو ربع سنوي) على قياس نتائجھا السنوية. ولتحقيق 

  حتى تاريخه.  من بداية السنة على أساس األولي

في قوائمھا المالية السنوية قد كما ھي المالية األولية السياسات المحاسبية نفسھا  قوائمھاالمنشأة بأن تطبق في  مطالبة إن    29
بالرغم لة. مستقتقرير فترة ككل فترة أولية قائمة بذاتھا  يتم إجراؤھا كما لو كانتقياسات الفترة األولية  بأن يوحييبدو أنه 

على قياس نتائجھا السنوية، تقر بأن  لمنشأةا تقرير تكرارؤثر ييجب أال  هعلى أنمن خالل نصھا  ،28من ذلك، فإن الفقرة 
القياسات من بداية السنة حتى تاريخه على تغيرات في تقديرات  تنطويقد والفترة األولية تعد جزًء من سنة مالية أكبر. 

، والدخلفترات أولية سابقة من السنة المالية الحالية. ولكن مبادئ إثبات األصول، وااللتزامات،  عنھا في لتقريرتم ا مبالغ
  في القوائم المالية السنوية.  كماوالمصروفات في الفترات األولية ھي نفسھا 
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  للتوضيح:         30

كانت رة أولية ھي نفسھا التي عادة الھيكلة، أو الھبوط في فتأو إمبادئ إثبات وقياس خسائر تخفيض المخزون،  ) أ(
 اتفترإحدى التلك البنود في  اُثبتت وقيستذا إذلك،  بالرغم من .فقط قوائم مالية سنوية تعدأ إذاالمنشأة ستتبعھا 

تغيير التقدير األصلي في الفترة األولية  يتم فإنهالسنة المالية، تلك من الحقة  في فترة أولية التقديروتغير  وليةاأل
 سابقاً.الُمثبت عكس المبلغ ب، أو للخسارةضافي مستحق إإثبات مبلغ بإما  الالحقة،

في قائمة المركز المالي، إما انتظاراً  تٌؤجلتعريف أصل في نھاية فترة أولية ال  ال ينطبق عليھاالتي  التكلفة ) ب(
ت األولية في السنة تعريف أصل، أو لتمھيد األرباح خالل الفتراتتعلق بما إذا انطبق عليھا  لمعلومات مستقبلية

 المالية.

 كل فترة أولية على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح لمعدل ضربيه الدخل فيمصروف ضريبة الدخل  يُثبت )ج(
في إحدى المصروف المستحق لضريبة الدخل وقد يلزم تعديل مبالغ المتوقع للسنة المالية الكاملة.  السنوي

  تغير تقدير معدل ضريبة الدخل السنوي.إذا السنة المالية،  من الحقةفي فترة أولية  وليةات األفترال

 الدخل، قائمة أو الميزانية في بند إلدراج إجراء ھو، اإلثبات "3)"اإلطار"( "عداد وعرض القوائم الماليةإلإطار بموجب " 31
والمصروفات  ،والدخلاألصول، وااللتزامات،  تعريفات. تعد "اإلثبات ضوابط ويستوفي عنصر، تعريف ينطبق عليه

  . كل من فترات التقرير المالية السنوية واألولية ثبات، في نھايةلإل يةأساس
  

 التكاليفنفس اختبارات المنفعة االقتصادية المستقبلية في التواريخ األولية وفي نھاية السنة المالية للمنشأة. تنطبق لألصول،  32
ً  – كونستأصول في نھاية السنة المالية على أنھا تكون غير مؤھلة لتصنف سالتي بحكم طبيعتھا،  غير مؤھلة  -  أيضا

في  موجوداً اً التزام أولية يرفترة تقر أصول في التواريخ األولية. بالمثل، يجب أن يمثل االلتزام في نھايةعلى أنھا تصنف ل
ً  - ذلك التاريخ   . فترة تقرير سنويةفي نھاية مثل ما يجب أن يكون  - تماما

أصول  داخلة وتدفقات خارجة من تدفقاتساس للدخل (اإليراد) والمصروفات ھو أن ما يتعلق بھا من أحد الخصائص األ 33
ً  والتزامات ، بھا لمتعلقااليراد والمصروف ا يُثبتتلك التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة، فإنه  حدثت. وإذا قد حدثت مسبقا

نقص في المنافع  ما ينشأالمصروفات في قائمة الدخل عند بتتُث'على أنه  "اإلطار". ينص فإنه ال يُثبت وبخالف ذلك
 . ال يسمحيمكن االعتماد عليھاصل، أو زيادة في التزام يمكن قياسه بطريقة أبنقص في  متعلقاالقتصادية المستقبلية 

  ' .تعريف األصول أو االلتزاماتينطبق عليھا ال  بإثبات بنود في الميزانية "طاراإل"
  

 فإنالمالية، قوائمھا عنھا في  التقريرالتي يتم  ةالنقدي ات، والمصروفات، والتدفقوالدخلول، وااللتزامات، عند قياس األص 34
ً سنوي تقوم بالتقريرالمنشأة التي  متاحة على مدار السنة التي تصبح المعلومات  الحسبانقادرة على األخذ في تكون فقط ا

  السنة حتى تاريخه. ن بداية م على أساس –بالفعل  -المالية. وتكون قياساتھا

نصف سنوي المعلومات المتاحة في منتصف السنة أو بعد ذلك بوقت قصير في بشكل  تقوم بالتقريرتستخدم المنشأة التي  35
والمعلومات المتاحة في نھاية السنة أو بعد ذلك بوقت قصير ، األولى أشھر ةقوائمھا المالية لفترة الستفي قياسات إجراء ال

عنھا  التقريرالتي تم المبالغ تعكس قياسات االثني عشر شھراً التغيرات المحتملة في تقديرات سثني عشر شھراً. االلفترة 
األولي بأثر  أشھر ةعنھا في التقرير المالي األولي لفترة الست التقريرالتي تم  المبالغ تُعدلولى. ال األ أشھر ةلفترة الست

  أي تغييرات مھمة في التقديرات. ومبلغ عن طبيعة  أن يُفصح 26أ(د) و16الفقرات  تتطلب ،رجعي. بالرغم من ذلك

السنة من بداية  على أساس والمصروفات الدخل - أكثر من نصف سنوي -بشكل متكرر  بالتقريرتقيس المنشأة التي تقوم  36
مبالغ تعكس وف مالية. سإعداد كل مجموعة من القوائم العند المعلومات المتاحة  مستخدمة حتى تاريخه لكل فترة أولية

عنھا في  التقريرالتي تم  المبالغعنھا في الفترة األولية الحالية أي تغييرات في تقديرات التقرير والمصروفات التي تم  الدخل
ي. عنھا في الفترات األولية السابقة بأثر رجعالتقرير التي تم المبالغ  تُعدلال والفترات األولية السابقة من السنة المالية. 

 أي تغييرات مھمة في التقديرات.ومبلغ عن طبيعة  أن يُفصح 26(د) و أ16الفقرات  تتطلببالرغم من ذلك، 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استبدل مجلس معايير  2010 سبتمبر . وفي2001بة الدولية في لجنة معايير المحاسل "عداد وعرض القوائم الماليةإلإطار "مجلس معايير المحاسبة الدولية  تبني 3
 ."اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي" المحاسبة الدولية
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ً موسميالمستلمة  اإليرادات ً ، أو ا    من حين آلخرأو  ،دوريا

أولي اريخ ت في ، أو تأجيلھا،اليةخالل السنة الم من حين آلخرموسمياً، أو دورياً، أو تستلم اإليرادات التي ال يجوز توقع  37
  في نھاية السنة المالية للمنشأة. التوقع أو التأجيل سيكون غير مناسب إذا كان 

بعض  تكتسب، والمنح الحكومية. باإلضافة لذلك، االمتياز رسومو، توزيعات األرباح إيراد تتضمن األمثلة على ذلك 38
على سبيل بالمقارنة بفترات أولية أخرى، معينة من السنة المالية ولية في فترات أ إيرادات أكثر - بشكل ثابت  - المنشآت
  تلك اإليرادات عند حدوثھا. مثل  تُثبتاإليرادات الموسمية من تجارة التجزئة.  المثال،

 

  بشكل غير منتظم خالل السنة المالية  الُمحملةالتكاليف 

 - التقرير االوليألغراض  تأجيلھا، أو ،السنة المالية للمنشأةخالل  - بشكل غير منتظم -تُحمل التكاليف التي  يجب توقع 39
ً  -المناسب إذا كان من  -وذلك فقط    في نھاية السنة المالية. توقع أو تأجيل ذلك النوع من التكلفة  – أيضا

  القياسوتطبيق مبادئ اإلثبات 

الُمحددة لقياس واإلثبات ليفية تطبيق المبادئ العامة ك على التوضيحية المرفقة بھذا المعيار أمثلة األمثلةيوفر الجزء (ب) من  40
  .39- 28الفقرات  في

  استخدام التقديرات

يمكن االعتماد أن المعلومات الناتجة تضمن بحيث مالي أولي  تقريرفي التي سيتم اتباعھا قياس الإجراءات  تصميميجب  41
لفھم  التي تكون مالئمةية ذات األھمية النسبية المعلومات المالعن جميع  -بشكل مناسب  -وأنه تم اإلفصاح عليھا، 

 - دائما –المركز المالي، أو أداء المنشأة. في حين أن القياسات في كٍل من التقارير المالية السنوية واألولية تكون 
ل اوسع يتطلب استخدام طرق التقدير بشك - غالبا  –تقديرات معقولة، فإن إعداد التقارير المالية األولية  مستندة إلى

 بالمقارنة بالتقارير المالية السنوية. 

  كيفية استخدام التقديرات في الفترات األولية. على يقدم الجزء (ج) من األمثلة التوضيحية المرفقة بھذا المعيار أمثلة  42

  
  سابقاً  تقرير عنھا الُمعدإعادة عرض الفترات األولية 

 

للتقرير الف التغير المحدد له فترة انتقالية بموجب معيار دولي جديد السياسة المحاسبية، بخفي تغير ينعكس الأن يجب  43
 ما يلي:من خالل  المالي،

في أي من  المقارنةالحالية وللفترات األولية  المالية لسنةمن االقوائم المالية للفترات األولية السابقة  إعادة عرض       (أ) 
 .8قاً لمعيار المحاسبة الدولي وفئم المالية السنوية، قواإعادة عرضھا في الالسنوات السابقة التي سيتم 

تحديد االثر التراكمي في بداية السنة المالية لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على كل من غير العملي عندما يكون    (ب) 
من المقارنة لية لفترات األوالسنة الحالية، ومن اتعديل القوائم المالية للفترات األولية السابقة  ،الفترات السابقة

  من أول تاريخ عملي. -بأثر مستقبلي  -تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة لالسابقة  المالية السنوات

من المعامالت على مدار كامل السنة  معينة فئةالمبدأ السابق ھو ضمان تطبيق سياسة محاسبية واحدة على أحد أھداف  44
إعادة تطبيقه بأثر رجعي، مع من خالل التغير في السياسة المحاسبية  نعكسي، 8معيار المحاسبة الدولي  بموجبالمالية. 
ً السابقة  ةالبيانات المالية للفتر عرض المبلغ عملي تحديد الغير من  بالرغم من ذلك، إذا كان .حتى أبكر فترة ممكنة عمليا

بأثر  -  السياسة الجديدة تُطبق 8اسبة الدولي معيار المح حينئذ، بموجبالسنوات المالية السابقة، للتعديل المتعلق بالتراكمي 
أي تغير في السياسة المحاسبية  ھو في المطالبة بأن يُطبق 43الفقرة في المبدأ الوارد أثر  تاريخ عملي. أبكرمن  -مستقبلي 

، من تاريخ ال يتجاوز بداية السنة بأثر مستقبليذا كان ذلك غير عملي، إما بأثر رجعي، أو إخالل السنة المالية الحالية، 
  المالية.

خالل السنة المالية، قد يسمح بتطبيق سياستين  أوليتاريخ  من اعتباراً التغييرات المحاسبية بأن تنعكس السماح إن  45
ونتائج  . وسينتج عن ذلك صعوبات تخصيص،من المعامالت خالل سنة مالية واحدةفئة معينة محاسبيتين مختلفتين على 

  . ھالفھمية عدم قابلو معلومات الفترة األوليةل، وتحليل معقد مبھمةات عملي
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  سريان التاريخ 
 

ً على القوائم المالية للفترات التي تبدأ في    46  األبكرالتطبيق  ويُشجع على. أو بعده 1999يناير  1يعد ھذا المعيار ساريا
  للمعيار. 

المعايير الدولية للتقرير  جميع أجزاء ) المصطلحات المستخدمة في2007في الُمنقح ( 1معيار المحاسبة الدولي  لعدّ     47
أ. 11أ و8الفقرات وأضاف  13وحذف الفقرة  20، و12، و11، و8، و5، و4الفقرات  عدلالمالي. باإلضافة الى ذلك، 

طبقت  وإذا. هأو بعد 2009يناير  1 التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أن تُطبق ھذهالمنشأة  علىيجب 
 تلك التعديالت على أن تُطبق عليھا يجب فإنه، أبكر ) على قترة2007 الُمنقح في( 1منشأة معيار المحاسبة الدولي ال

  . األبكرالفترة 

يجب على المنشأة أن تُطبق ذلك التعديل على ). 1(16) الفقرة 2008في الُمنقح ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ     48
في  الُمنقح( 3 لمعيار الدولي للتقرير الماليكانت المنشأة تطبق ا وإذا. بعده أو 2009يوليو  1ت التي تبدأ في الفترا

ً  – عليھا يجب فإنه، أبكر) على قترة 2008   . األبكرالفترة تلك التعديالت على  أن تُطبق – أيضا

 ، وأضاف36و ،35و ،27و ،15 الفقرات 2010 يوما في "المالي للتقرير الدولية المعاييرالتحسينات على " لتعدّ     49
 السنوية الفترات على التعديالت ھذه تطبق المنشأة أنعلى  يجب. 18- 16 الفقرات وحذف ،أ16و ،ج15- أ15 الفقرات
 يجب فإنهأبكر  فترة على التعديالت المنشأة طبقت وإذ. األبكر بالتطبيق ويسمح. أو بعده 2011 يناير 1في تبدأ التي
  . الحقيقة تلك عن تفصح نأ عليھا

أ(ي). يجب على المنشأة أن تطبق ذلك 16، الفقرة 2011صدر في مايو ، المُ 13أضاف المعيار الدولي للتقرير المالي      50
  .13التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

، 2011صدرة في يونيو )، المُ 1لدولي " (التعديالت على معيار المحاسبة اعرض بنود الدخل الشامل اآلخرل "عدّ     51
 1. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 20أ، و11أ، و8، و8الفقرات 

  . 2011الُمعدل في يونيو

مشتق  على أنه تعديل تابع 5، الفقرة 2012صدرة في مايو "، المُ 2011 – 2009"التحسينات السنوية دورة لت عدّ     52
 - بأثر رجعي  -. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي من تعديل 

" للفترات رات في التقديرات المحاسبية واألخطاءي"السياسات المحاسبية والتغي 8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر  وإذاويسمح بالتطبيق األبكر.  أو بعده. 2013يناير  1السنوية التي تبدأ في 

  يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة. فإنه

أ. يجب على المنشأة أن 16الفقرة  2012صدرة في مايو "، المُ 2011 – 2009"التحسينات السنوية دورة لت عدّ     53
السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات " 8اسبة الدولي وفقا لمعيار المح -بأثر رجعي  -تطبق ذلك التعديل 

طبقت  وإذاأو بعده. ويسمح بالتطبيق األبكر.  2013يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ فيالمحاسبية واألخطاء" 
  أن تُفصح عن تلك الحقيقة. عليھايجب  فإنهمنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر 

، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  الستثمارية""المنشآت اعدلت     54
أ. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل 16، الفقرة 2012صدرة في أكتوبر ) المُ 27، ومعيار المحاسبة الدولي 12

طبقت  وإذا". "المنشآت االستثمارية تطبيق األبكر لـأو بعده. ويسمح بال 2014يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 
المنشآت أن تطبق جميع التعديالت المتضمنة في " –أيضا  –عليھا  يجب فإنه أبكر منشأة ذلك التعديل في وقت

  " في نفس الوقت.االستثمارية

 16ب و 15الفقرتين  2014ء" الصادر في مايو " اإليرادات من العقود مع العمال15عًدل المعيار الدولي للتقرير المالي             55
  .15أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الفقرة  2014الصادرة في سبتمبر  2014 – 2012في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  التحسينات السنويةعًدلت           56
"السياسات المحاسبية  8ى المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أ. يجب عل16

أو بعده. يجوز  2016يناير  1والتغييرات في التقديرات المحاسبة واألخطاء" على الفترات السنوية التي تبدأ في 
  ب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.التطبيق قبل ھذا التاريخ. إذا طبقت منشأة التعديل على فترة أسبق فيج

. يجب على 5الفقرة  2014) الصادرة في ديسمبر 1عَدلت مبادرة اإلفصاح (التعديالت في معيار المحاسبة الدولي            57
ذا أو بعده. يجوز تطبيق ذلك التعديل قبل ھ 2016يناير  1المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  التاريخ.
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 أمثلة توضيحية

  ولكنھا ليست جزًء منه ،34المحاسبة الدولي  ترفق ھذه األمثلة بمعيار

  أ توضيح الفترات المطلوب أن تُعرض  
  . 20توضح األمثلة التالية تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة 

 نصف سنوي بشكل أولية  مالية منشأة تنشر تقارير

ديسمبر (سنة تقويمية). ستعرض المنشأة القوائم المالية التالية (مختصرة أو كاملة) في تقريرھا  31للمنشأة في تنتھى السنة المالية  1أ
  :  20×1يونيو  30كما في  السنويالمالي األولي نصف 

     المالي: المركز قائمة
  سمبردي 31            20×1 يونيو 30                                                 في  

                                                                                                    0×20  
  :الشامل الدخل قائمة
 20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                            في تنتھى شھور 6     
 : النقدية التدفقات قائمة
 20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                           في نتھىت شھور 6      
 :الملكية حقوق في التغييرات قائمة
  20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                           في تنتھى شھور 6      

  ربع سنوي بشكل منشأة تنشر تقارير مالية أولية 
ا  31لية للمنشأة في تنتھى السنة الما 2أ ديسمبر (سنة تقويمية). ستعرض المنشأة القوائم المالية التالية (مختصرة أو كاملة) في تقريرھ

   :20×1يونيو  30كما في  السنويربع  المالي
     المالي: المركز قائمة

  ديسمبر 31         20×1 يونيو 30                                                في   
                                                                                                    0×20  

  :الشامل الدخل قائمة
   20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                            في تنتھى شھور 6     
  20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                            في تنتھى شھور 3     
 : النقدية التدفقات قائمة
 20×0 يونيو 30           20×1 يونيو 30                            في تنتھى شھور 6     
 :الملكية حقوق في التغييرات قائمة

  20×0 يونيو 30          20×1 يونيو 30                               في تنتھى شھور 6       

   القياسوالثبات ا مبادئ تطبيقعلى  أمثلةب 
  

  .39 - 28فيما يلى أمثلة لتطبيق المبادئ العامة لإلثبات والقياس الموضحة في الفقرات 

  التأمين التي يدفعھا صاحب العمل ومساھماتضرائب المرتبات 

على  تُقدرب العمل في صناديق التأمين المضمونة من الحكومة التي يدفعھا صاح المساھماتكانت ضرائب المرتبات أو ذا إ  1ب
مقدر فعال  سنويمتوسط معدل  باستخداماألولية  الفتراتفي  يُثبتصاحب العمل المتعلق بمصروف ال، فإن سنويأساس 

به مبكراً في السنة  من المدفوعات قد يتم القيام اً كبير في التأمين، بالرغم من أن جزءً  المساھمةمعدل لأو  المرتبات ضريبةل
حتى حد أقصى  التي تُفرضالتأمين  مساھمةمرتبات أو  ما يدفعه صاحب العمل من ضريبة ھواألمثلة الشائعة  وأحدالمالية. 

للموظفين أصحاب الدخول األعلى فإن الحد األقصى للدخل يتم الوصول إليه قبل نھاية السنة ولكل موظف.  األرباحمعين من 
   إضافية خالل نھاية السنة المالية. مدفوعاتم صاحب العمل بإجراء المالية، وال يقو

  صالحات الدورية الرئيسة المخططةالصيانة أو اإل

في وقت  التي يُتوقع أن تحدث ،نفقات موسمية أخرى أيأو  ،الرئيسة المخططة الدورية صالحاتإن تكاليف الصيانة أو اإل 2ب
ي على المنشأة. إن نأو ضم يقانون التزاموجود في  ماحدث  إذا تسببلتقرير األولي إال بھا ألغراض ا يُتنبأمتأخر من السنة ال 

  .التزاممجرد النية أو الضرورة لتحمل نفقة متعلقة بالمستقبل ليس كافياً لنشأة 
  

  



 34معيار المحاسبة الدولي 

    مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية   ©  11  لھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ترجمة ا

 

 

  المخصصات

حدث ترتب عليه وجود ليجة نتك اقتصاديةالمخصص عندما ال يكون لدى المنشأة بديل واقعي إال إجراء تحويل لمنافع  يُثبت 3ب
أو  الربحالمقابل في  المكسبأو  الخسارةثبات إبالزيادة أو النقص مع  مبلغ االلتزام ويُعدلضمني.  التزامأو  يقانون التزام

  .االلتزاملمنشأة لمبلغ لوذلك إذا تغير أفضل تقدير الخسارة، 

في نھاية السنة المالية. إن  ستكونمخصص في التواريخ األولية كما يتطلب المعيار أن تطبق المنشأة نفس ضوابط إثبات وقياس ال 4ب
  بل إنه مسألة حقيقة. .بتحويل منافع ليس مرتبطاً بطول فترة التقرير التزاموجود أو عدم وجود 

  مكافآت نھاية السنة

 وتُكتسب .العمل خالل فترة زمنية عالقة استمرار لمجردبعضھا  اكتساب. ويتم على نحو واسعطبيعة مكافآت نھاية السنة  تتنوع  5ب
آت  .بعض المكافآت على أساس نتيجة األعمال الشھرية أو ربع السنوية أو السنوية ك المكاف ْرٍف  –وقد تكون تل ى نحو ِص  -عل

  .سنوات من السوابق التاريخية مستندة إلىأو تعاقدية أو اختيارية 

ً (أ) كانت المكافأة  ،ا فقطالمكافآت ألغراض التقرير األولي إذا، وإذ تُقدر  6ب ا ً قانون التزام ا أة  ي ابقة تجعل المكاف أو نتيجة ممارسة س
 ً ً ينضم التزاما دير  إجراء(ب) أنه يمكن  .المدفوعاتب القيامال يوجد أمام المنشأة بديل واقعى له سوى  ا زامتق اديمكن  لاللت  االعتم

  ھذا الصدد.ب شاداتإر" منافع الموظف" 19عليه ، ويوفر معيار المحاسبة الدولي 

  مدفوعات اإليجار المحتملة

على أنه التزام. إذا نص عقد اإليجار على  والذي يُثبتضمني  أو يتعھد قانونليمكن أن تعد مدفوعات اإليجار المحتملة مثاالً   7ب
في الفترات  ينشأمكن أن ي االلتزامفإن  ،ما يحققه المستأجر من مستوى معين من المبيعات السنوية تستند إلىمحتملة  مدفوعات

من المبيعات، وذلك إذا كان المستوى المطلوب من المبيعات من المطلوب  السنوياألولية من السنة المالية قبل تحقيق المستوى 
  ة.يمدفوعات اإليجار المستقبلب القيامبديل واقعى آخر سوى  أيوال يكون أمام المنشأة، بناًء على ذلك، يتحققالمتوقع أن 

  ول غير الملموسةاألص

 تُثبتسنوية. الفترة ال فيولية كما األفترة الفي  بالطريقة نفسھاألصل غير الملموس ا ،إثبات وضوابط ،تطبق المنشأة تعريفس 8ب
التكاليف التي تتحملھا  وتُثبت .األصل غير الملموس على أنھا مصروف إثبات ضوابط استيفاءالتكاليف التي تتحملھا المنشأة قبل 

اإلثبات على أنھا جزء من تكلفة األصل غير الملموس.  ضوابطفيه  اُستوفيت يالذ المناسب الوقت في محددة نقطة بعدأة المنش
اإلثبات  ضوابطسيتم الوفاء ب هاألولية على أمل أن المالييعد أمراً غير مبرراً تأجيل التكاليف على أنھا أصول في قائمة المركز 

 ً   في السنة المالية. الحقا

  اشات التقاعدمع

ة المعاشات المحددة  باستخدامسنة حتى تاريخه الولية على أساس من بداية األفترة للالتقاعد  اتتكاليف معاش تُحسب  9ب دل تكلف مع
ك  الكبيرةبعد تعديله بتقلبات السوق  ،إكتوارياً في نھاية السنة المالية السابقة تمنذ ذل ةاألحداث وب الوق رة واحدة المھم ل لم ، مث

 والتقليصات، والتسويات.  الخطة، تديالتع

  وحاالت الغياب قصيرة األجل األخرى المدفوعة ،والعطالت ،اإلجازات

ان  استخدامھا ويمكنترحل التي  الحاالتتلك  ھي المجمعةالمدفوعة حاالت الغياب  10ب ك إذا ك تقبلية، وذل رات مس  استحقاقفي فت
دولي  الفترة الحالية غير مستخدم بالكامل. ويتطلب بة ال ار المحاس افع  19معي يس" الموظف"من ة  أن تق ة المتوقع أة التكلف المنش

أة  الذيبالمبلغ وذلك  وااللتزام عنھا حاالت الغياب المدفوعة المجمعةل ع المنش هتتوق ر المستخدم  لالستحقاقكنتيجة  أن تدفع غي
ً  –نفس المبدأ  وينطبقتجمع في نھاية فترة التقرير.  الذي ة في ن - أيضا راتھاي ر  فت اليالتقري ية، ال  الم ة. وبصورة عكس األولي

 ال ھاأن مثل ما ،وليةاألتقرير البالنسبة لحاالت الغياب المدفوعة غير المجمعة في نھاية فترة  التزاممصروف أو  أيتثبت المنشأة 
  في نھاية فترة التقرير السنوية. أي شيءتثبت 

  تظمتكاليف أخرى مخططة ولكن تحدث بشكل غير من

ع  11ب اليف المتوق أة بعض التك ة المنش اقد تشمل موازن تم تحملھ تظم - أن ي ر من ة - بشكل غي نة المالي ل المساھمات  ،خالل الس مث
لرغم أنھا مخططة  اختيارية التكاليف ھذه تكون ما عادة. الموظفينالخيرية وتكاليف تدريب  ى وتمي نة من تتكرر أن إل ى س  إل

 بصفة عامة - ولي لمثل ھذه التكاليف التي لم تتحملھا المنشأة بعد ال يتفقاأل الماليتقرير النھاية فترة في  التزام إثبات. إن أخرى
  .االلتزاممع تعريف  -
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  قياس مصروف ضريبة الدخل األولية 

 ألرباحمجموع ا علىمعدل الضريبة الذى سيكون قابالً للتطبيق  باستخداممصروف ضريبة الدخل األولية  استحقاق يُحدد 12ب
لفترة للدخل قبل الضريبة ا على يُطبقضريبة الدخل الذى لالفعال  السنويلمعدل لالمتوسط المقدر  وذلك ھو،السنوية المتوقعة، 

  األولية.

التقرير  فيوالقياس  المحاسبي نفس مبادئ اإلثبات أن تطبقيجب  هأن 28يتفق ھذا مع الفكرة األساسية المحددة في الفقرة رقم  13ب
مصروف  حسابسنوي. ويتم على أساس الدخل  ائبضر تقديرلقوائم المالية السنوية. ويتم ا فيمطبقة  ھياألولي كما  ليالما

دخل قبل ال علىالسنوية المتوقعة  مجموع األرباح سينطبق على يمعدل الضريبة الذ بتطبيقلفترة األولية لضريبة الدخل 
 السنوي للمعدل المقدر المتوسطلضريبة. وقد يعكس ذلك لالفعال  السنويمعدل للمتوسط المقدر الھو ولفترة األولية، لالضريبة 

أو  التي تم فرضھاالتغييرات  بما في ذلك ،السنة الكاملة أرباح على أن يُطبقلمعدل الضريبة المتوقع  متصاعدمزيجاً من ھيكل 
ً المخطط أن في معدالت ضريبة الدخل و التي تعد في حكم المفروضة في السنة المالية. ويوفر معيار المحاسبة  تطبق الحقا

في معدالت الضريبة. ويمكن أن يعاد تقدير  تعد في حكم المفروضة–التي لتغييرات ل إرشادات" ضريبة الدخل" 12الدولي 
لمعيار. من ا 28، بما يتفق مع الفقرة رقم من بداية السنة حتى تاريخهعلى أساس  الدخل لضريبة السنوي للمعدل المقدر المتوسط

  في التقدير. كبيرتغير  أيأ اإلفصاح عن 16وتتطلب الفقرة 

ً  14ب ، سلطة قانونية ضريبيةلكل  منفصلضريبة الدخل لفعال  سنويمعدل ل مقدر متوسط يُحدد ،إلى الحد الذى يكون فيه ذلك عمليا
 دخل ضريبة معدالت طُبقتإذا  وبالمثل،. سلطة قانونيةكل ل للفترة األولية لى الدخل قبل الضريبةع -بشكل منفرد  – وينطبق

 يمختلفة من الدخل (مثل المكاسب الرأسمالية أو الدخل المكتسب في صناعات معينة)، فإلى المدى الذ أصنافمختلفة على 
 ً . ورغم أن ھذه الدرجة قبل الضريبة للفترة األولية من الدخل بعينه صنفلكل  منفصليجب تطبيق معدل  ،يكون فيه ذلك عمليا

ً في جميع الحاالت،  ،من الدقة تكون مرغوبة عبر السطات  للمعدالتمرجح  ويُستخدم متوسطفإنه قد ال يكون تحقيقھا عمليا
ً الدخل، إذا كان  أصناف عبرأو  القانونية   معدالت أكثر تحديداً.  استخدام ألثر معقوالً  تقريبا

التقرير بشكللتوضيح تطبيق المبدأ السابق، منشأة ب 15 وم ب ع أن تحقق تق ع سنوي تتوق ا رب دره ربح ل الضريبة لكل  10000 ق قب
نوية  األرباحاألولى من  20000الـ على % 20معدل ضريبة قدره  مع سلطة قانونيةربع، وتعمل في ظل  ى كل % 30والس عل

دخل ف ضريبةمبلغ مصرو التاليالجدول  ويظھر، التوقعاتالفعلية مع  األرباح تماثلتوقد  .التي تزيد عن ذلكاألرباح  ذي ال  ال
  سيتم التقرير عنه في كل ربع سنة:

  سنوي      الربع                 الربع               الربع           الربع                         
           الرابع                الثالثالثاني                              األول                              

  10000    2500             2500 2500            2500  الضريبة مصروف      
  

  لایر.  10000لایر دخل قبل الضريبة ھو  40000مبلغ الضريبة المتوقع دفعه لكامل السنة على 
  
ع األ 15000ربع سنوي تحقق ربحا قدره  تقوم بالتقرير بشكلومثال آخر، منشأة  16ب ع أن قبل الضريبة خالل الرب ا تتوق ول ولكنھ

الي  المتبقيةخالل كل ربع من الثالثة أرباع  5000تتحمل خسارة قدرھا  نة (وبالت درهمن الس ديھا دخل ق نة صفر يكون ل ). للس
دل ضريبة در لمع دخل وتعمل في سلطة قانونية من المتوقع أن يبلغ المتوسط المق ا  السنوي ال الي 20فيھ %. يظھر الجدول الت

  :بة الدخل الذي يتم التقرير عنه في كل ربع سنةمبلغ مصروف ضري
  سنوي    الربع                  الربع              الربع            الربع                          

           الرابع                 الثالثالثاني                             األول                               
  0            )1000(            )1000(  )1000(         3000  الضريبة مصروف      

  والسنة الضريبية المالي سنة التقرير بيناالختالف 

 تلك المالي مصروف ضريبة الدخل للفترات األولية لسنة التقريريُقاس سنة التقرير المالي عن السنة الضريبية،  اختلفتإذا  17ب
وتطبيقه على الجزء من الدخل  الدخل لكل من سنوات ضريبة الفعالة لمعدالت الضريبة منفصل جح مقدرمتوسط مر باستخدام

  .الدخل تلك خالل سنوات ضريبة المكتسبقبل الضريبة 

ع سنويتقوم بالتقرير بشكل يونيو و 30في  المنشآتإلحدى  التقرير الماليللتوضيح، تنتھي سنة  18ب نتھا الضريبية  .رب وتنتھي س
نة  10000ديسمبر. تحقق المنشأة ربحا قبل الضريبة قدره  31ي ف في كل ربع سنة للسنة المالية التي تبدأ من أول يوليو من الس
نة 30السنوي ھو  الدخل . المتوسط المقدر لمعدل ضريبة2يونيو من السنة  30في  وتنتھي، 1 نة 40، و1% في الس % في الس
2.  
   المنتھية السنة      المنتھى الربع    المنتھى الربع     المنتھى الربع       المنتھى الربع                  

   يونيو 30في    يونيو 30في    مارس 31في   ديسمبر 31في        سبتمبر 30في                       
  2 السنة      2 السنة           2 السنة            1 السنة           1 السنة                          

  14000     4000            4000  3000             3000  الضريبة مصروف     
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  الحوافز الضريبية

مالية، والصادرات،  مبالغ تستند إلى واجبة السدادحوافز مقابل الضريبة  المكلفينتمنح بعض السلطات الضريبية  19ب النفقات الرأس
وتنعكس المنافع الضريبية المتوقعة من ھذه النوعية للسنة الكاملة، بشكل عام، في  س أخرى.إلى أسونفقات البحث والتطوير، أو 

ى أساس  السنويحساب معدل الضريبة  وانين  بموجب سنويالفعال المقدر، نظراً ألن ھذه الحوافز تمنح وتحسب عل معظم الق
افع الضريبية  ،واللوائح الضريبية. ومن ناحية أخرى إن المن ي تتعلف رة واحدة  قالت ع م تبحدث يق د حساب مصروف  تُثب عن

ةضريبة الدخل في تلك الفترة األولية، وبنفس الطريقة فإن معدالت الضريبة الخاصة التي تنطبق على أصناف  دخل  معين من ال
تم التقري قانونيةال سلطاتبعض النه في إفعال واحد. باإلضافة إلى ذلك، ف سنويفي معدل ضريبة  تُدمجال  ا ي افع بينم ر عن المن

رارات الضريبة،  أو الحوافز الضريبية، ابما في ذلك تلك الحوافز المتعلقة بالنفقات الرأسمالية ومستويات التصدير، في إق  فإنھ
  ثباتھا في الفترة األولية التي تنشأ فيھا.إتشبه بشكل كبير منحة حكومية ويتم 

  ماملألوالخسارة الضريبية والحوافز الضريبية للخلف ترحيل 

ةترحيل تنعكس منافع  20ب ارة الضريبية ذات العالق ا الخس ار  .خسارة ضريبية للخلف في الفترة األولية التي تحدث فيھ وينص معي
هعلى أ 12المحاسبة الدولي  اتيجب  ' ن ة بخسارة ضريبية إثب افع المتعلق ي  ،المن ا للخلف والت ضريبة  السترداديمكن ترحيلھ
دخل  ثبات التخفيض المقابل في مصروف الضريبة أوإ -أيضاً  -ويتم ‘. ا أصلعلى أنھ ،حالية لفترة سابقة ة في ال الزيادة المقابل

  .الضريبي

 الضريبية غير المستخدمة لخسائرلترحيل امؤجل  ضريبيثبات أصل إيجب 'على أنه  12ينص معيار المحاسبة الدولي  21ب
مستقبلي خاضع للضريبة يتم  يتحقق ربحلذى يكون فيه من المحتمل أن والحوافز الضريبية غير المستخدمة لألمام إلى المدى ا

ويوفر معيار المحاسبة الدولي ‘. غير المستخدمة والحوافز الضريبية غير المستخدمة الضريبيةالخسائر  االستفادة منفي مقابله 
ً لتقدير  12 والحوافز الضريبية غير المستخدمة.  الخسائر االستفادة منالذي يتم في مقابله  الضريبيالربح  احتمالضوابطا

، فإن أثر ترحيل الخسائر الضريبية لألمام سينعكس عند حساب اُستوفيتھذه الضوابط في نھاية كل فترة أولية، وإذا  وتنطبق
  .الفعال السنويمعدل ضريبة الدخل ل المقدر متوسطال

ة ا ربع سنويبشكل  تقوم بالتقرير لدى منشآهللتوضيح،  22ب ة في بداي ة الحالي نة المالي ارةلس ام ألغراض  خس ة لألم غيلية مرحل تش
نة  10000لھا. حققت المنشأة ربحا قدره  ضريبي مؤجلأصل  يُثبتولم  ،10000ضريبة الدخل قدرھا  في الربع األول من الس

ع أن لألمام مرحلةال الخسارةباستبعاد  .في كل ربع من الثالثة أرباع المتبقية 10000 قدره ربحا الحالية، وتتوقع أن تحقق ، يتوق
  كما يلي: يكونمصروف الضريبة فإن  .%40 السنوي ضريبة الدخل لمعدل المقدر يكون المتوسط

  سنوي      الربع                 الربع            الربع            الربع                       
           الرابع                الثالثني            الثا                  األول                             

  12000    3000             3000   3000           3000  الضريبة مصروف      

  تغييرات سعر الشراء التعاقدية أو المتوقعة

أو العمل، أو السلع والخدمات تخفيضات أو خصومات الحجم والتغييرات التعاقدية األخرى في أسعار المواد الخام، ب التنبؤيتم  23ب
أو أنھا  اُكتسبتكون قد تإذا كان من المحتمل أن  ،من الدافع والمحصل من قبل كلِ  ،األخرى المشتراة، في الفترات األولية

التخفيضات والخصومات االختيارية ب التنبؤتخفيضات وخصومات الحجم التعاقدية ولكن ال يتم التنبؤ بستحدث. وبالتالي يتم 
بأن األصل يجب أن يكون مورداً يخضع  "إطار المفاھيم"الناتج عنھا لن يفي بالشروط الواردة في  االلتزام ألن األصل أو نظراً 

ً من المتوقع أن ينتج عن تسويته لنتيجة كلسيطرة المنشأة   تدفق خارجحدث سابق، وأن االلتزام يجب أن يكون تعھداً حاليا
  موارد.لل

  واإلطفاء االستھالك

خالل تلك الفترة األولية. وال يأخذ في الحسبان  -فقط  – األصول المملوكة إلىيستند االستھالك واإلطفاء ألي فترة أولية  24ب
 .األصول المخطط المتالكھا أو استبعادھا الحقاً في السنة المالية

  المخزون

 2السنة المالية. ويضع معيار المحاسبة الدولي  المالي األولي بالمبادئ نفسھا كما في نھاية ألجل التقريريُقاس المخزون  25ب
مالي نظراً للحاجة لتحديد  فترة تقريرفي نھاية أي  معينة" معايير إلثبات وقياس المخزون. ويثير المخزون مشاكل المخزون"

ألولي. ولتوفير مبادئ القياس نفسھا على المخزون ا تنطبقكميات المخزون، وتكاليفه، وصافي قيمته القابلة للتحقق. مع ذلك 
ً اغ – التكلفة والوقت، تستخدم المنشآت التقديرات لقياس المخزون في التواريخ األولية بقدر أكبر من استخدامھا في نھاية  - لبا

فترات التقرير السنوية. فيما يلي أمثلة لكيفية تطبيق اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق في تاريخ أولي وكيفية معالجة انحرافات 
  لتصنيع في التواريخ األولية.ا
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  صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق 

التواريخ االستكمال واالستبعاد في ب المتعلقة تكاليفالحدد صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق بالرجوع إلى أسعار البيع ويُ  26ب
القيام بذلك  المناسبعندما سيكون من  -  فقط –حقة القيمة القابلة للتحقق في فترة ال في تخفيضالقوم المنشأة بعكس ست. واألولية

  .في نھاية السنة المالية

  ]حذفت [ 27ب

  انحرافات تكاليف التصنيع للفترة األولية 

األولية بالقدر نفسه الذي تثبت  التقريروالحجم لمنشأة صناعية في الدخل في تواريخ  ،واإلنفاق ،والكفاءة ،ثبت انحرافات السعرتُ  28ب
نھاية السنة نظراً ب استيعابھاالتي يتوقع  االنحرافاتمناسب تأجيل من الفي الدخل في نھاية السنة المالية. ليس  االنحرافاتبه تلك 

  . الفعلية لتصنيعا تكلفة منأكثر من نصيبه بأقل أو بالتقرير عن المخزون في التاريخ األولي  ذلك ألنه قد ينتج عن

  يةاألجنب العملةمكاسب وخسائر ترجمة 

  . األجنبية إلعداد التقارير المالية األولية بالمبادئ نفسھا كما في نھاية السنة المالية لةتقاس مكاسب وخسائر ترجمة العم 29ب

" كيفية ترجمة القوائم المالية للعمليات العمالت األجنبية صرفآثار التغييرات في أسعار " 21يحدد معيار المحاسبة الدولي  30ب
وإرشادات  ،إقفالھاأو أسعار  ،األجنبية ةالعمل صرفمتوسط أسعار  الستخدامملة العرض، بما في ذلك إرشادات األجنبية إلى ع

ً التعديالت الناتجة ضمن الربح أو الخسارة، أو ضمن الدخل الشامل اآلخر.  إلثبات ، يستخدم 21معيار المحاسبة الدولي ل ووفقا
 صرفبعض التغييرات المستقبلية في أسعار ب المنشآت تتنبأة للفترة األولية. وال فال الفعليإلقسعار الفعلي وأسعار امتوسط األ

  من السنة المالية الحالية عند ترجمة العمليات األجنبية في تاريخ أولي. المتبقياألجنبية في الجزء  ةالعمل

و مصروف في الفترة التي تنشأ فيھا، فإن ثبات تعديالت الترجمة على أنھا دخل أإيتطلب  21إذا كان معيار المحاسبة الدولي  31ب
 يُتوقعاألجنبية في تاريخ أولي إذا كان  لةطبق خالل كل فترة أولية. وال تؤجل المنشآت بعض تعديالت ترجمة العمنذلك المبدأ ي

  .التعديالت قبل نھاية السنة المالية تُعكسأن 

  الجامحاألولي في االقتصاديات ذات التضخم  الماليالتقرير 

  بالمبادئ نفسھا كما في نھاية السنة المالية.  الجامحالتقارير المالية األولية في االقتصاديات ذات التضخم  تُعد 32ب

" أن تعرض القوائم المالية للمنشأة الجامحفي االقتصاديات ذات التضخم  الماليالتقرير "  29يتطلب معيار المحاسبة الدولي  33ب
المكسب أو الخسارة  مع إدراجفي نھاية فترة التقرير،  الجاريةبوحدة القياس  جامحتصاد ذي تضخم التي تقوم بالتقرير بعملة اق

أيضاً  - عنھا للفترات السابقة  التي تم التقريرعرض البيانات المالية المقارنة  ويُعادفي صافي الدخل.  النقديعلى صافي المركز 
  .الجاريةبوحدة القياس  -

ا تلك ا المنشآتتتبع  34ب اس كم ة بوحدة القي ات األولي ع البيان ذلك تعرض جمي ة ھي لمبادئ نفسھا في التواريخ األولية، وب في نھاي
ز  ى صافي المرك ة عل ارة الناتج ع إدراج المكسب أو الخس ة، م رة األولي ديالفت ة النق رة األولي ي صافي دخل الفت وم و .ف ال تق

أولي في  ماليمقدر في إعداد تقرير  سنويتستخدم المنشآت معدل تضخم ثبات المكسب أو الخسارة سنوياً. وال إالمنشآت بجعل 
  .جامحذي تضخم  اقتصاد

  األصولفي قيمة  ھبوط ال

خسارة الھبوط إذا انخفض المبلغ القابل لالسترداد الى  إثبات" األصول في قيمة ھبوطال" 36يتطلب معيار المحاسبة الدولي  35ب
  .أقل من المبلغ الدفتري

في نھاية  ستكونكما نفسھا أولي  تاريخ أيالھبوط في  وإلغاء ،وإثبات اختبار،ب ھذا المعيار أن تطبق المنشأة ضوابط يتطل 36ب
ً سنتھا المالية. ولكن ال يعنى ذلك أنه يجب على المنشأة بالضرورة أن تجري حساب ً تفصيلي ا  .للھبوط في نھاية كل فترة أولية ا

مثل ھذا ل ت ھناك حاجةمنذ نھاية أحدث سنة مالية وذلك لتحديد ما إذا كان الكبيروط المنشأة مؤشرات الھب ستراجع وإنما
  الحساب.
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  التقديرات على استخدامأمثلة ج 

  .41توضح األمثلة التالية تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة  

نة يم للمخزون في التواوالتق توإجراءاالجرد الكامل إجراءات  تُطلبقد ال  :المخزون 1ج ة الس تم في نھاي د ت ا ق ريخ األولية، رغم أنھ
   .ھوامش المبيعات تستند إلىالمالية. وقد يكون كافياً إجراء تقديرات في التواريخ األولية 

إلى  وااللتزاماتلتصنيف األصول  - دقة أكثر  -فحصاً  المنشآتقد تجري  المتداولة وغير المتداولة: وااللتزاماتتصنيفات األصول  2ج
  .ولة أو غير متداولة، في تواريخ التقرير السنوي عن ما تجريه في التواريخ األوليةمتدا

تكاليف إعادة تھيئة الموقع) ولمخصص (مثل مخصص الضمانات، والتكاليف البيئية لقد يكون تحديد المبلغ المناسب  المخصصات: 3ج
 ً ً ما معقداً وغالبا ً للوقت. أحيانا ً ومستھلكا للمساعدة في الحسابات السنوية. يقتضي  من الخارجخبراء  لمنشآتا تُشركيكون مكلفا

لعمل  من الخارجخبراء  إشراكالسابق بدالً من  السنويتحديث المخصص  -غالباً  - في التواريخ األولية مشابھةإجراء تقديرات 
  حساب جديد.

المنافع المحددة  اللتزاماتأن تحدد القيمة الحالية " من المنشأة الموظفمنافع " 19يتطلب معيار المحاسبة الدولي  المعاشات: 4ج
ً إكتوارأن تُشرك يشجع المنشأة على كما  ،خطة في نھاية كل فترة تقريرالألصول  العادلةوالقيمة  ً  مؤھالً  يا في قياس  مھنيا

ً غالب –عليه  االعتمادالقياس الذى يمكن  إلى يتم الوصول هفإن ،. وألغراض التقرير األوليااللتزامات استقراء آخر  من خالل – ا
  إكتوارى. تقويم

قد تحسب المنشآت مصروف ضريبة الدخل والتزام ضريبة الدخل المؤجلة في تواريخ سنوية بتطبيق معدل  ضرائب الدخل: 5ج
الدقة  بأنه بينما أن تلك الدرجة من14ب قياسات الدخل لكل سلطة قانونية. وتقر الفقرةعلى  بعينھاالضريبة لكل سلطة قانونية 

ً  –مرغوبة  قد ال تكون قابلة للتحقيق في جميع الحاالت، ويستخدم متوسط مرجح  فإنھافي تواريخ التقرير األولي،  - أيضا
  معدالت أكثر تحديداً. استخدامأصناف الدخل إذا كان ذلك يعد تقريباً معقوالً آلثر  عبرالسلطات القانونية أو  للمعدالت عبر

قياس البنود المحتملة على آراء خبراء قانونيين أو غيرھم من المستشارين. وأحياناً يتم الحصول على  ينطوي قد البنود المحتملة: 6ج
تقارير رسمية من خبراء مستقلين فيما يتعلق بالبنود المحتملة. قد تكون مثل ھذه اآلراء عن الدعاوي القضائية، والمطالبات، 

  مطلوبة في التواريخ األولية.ال تكون  -أيضاً  -قد لتأكد األخرى مطلوبة أو والتقديرات، والبنود المحتملة وحاالت عدم ا

" للمنشأة بأن تختار، على العقارات واآلالت والمعدات" 16يسمح معيار المحاسبة الدولي ومحاسبة القيمة العادلة: التقويمإعادة  7ج
القيمة العادلة. وبالمثل يتطلب إلى العقارات واآلالت والمعدات د بنو تقويم يُعادحيث  التقويمأنه سياستھا المحاسبية، نموذج إعادة 

لتلك القياسات، قد و" من المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية. العقارات االستثمارية" 40معيار المحاسبة الدولي 
  .ي تواريخ التقرير األوليةالسنوية وليس ف مؤھلين مھنياً في تواريخ التقرير مثمنينتعتمد المنشأة على 

عند إعداد القوائم المالية  -مفصل مستوى على  – مطابقتھاتم يوالتي  داخل الشركةبعض األرصدة  :داخل الشركة المطابقات 8ج
  .أولي عند إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ - تفصيالً مستوى أقل على  – مطابقتھاتم يالموحدة في نھاية السنة المالية قد 

ة  نظراً للتعقيد، والتكلفة، :الصناعات المتخصصة 9ج ل دق د تكون أق والوقت، فإن قياسات الفترة األولية في الصناعات المتخصصة ق
  .شركات التأمين من قبلالتأمين  احتياطياتعنھا في نھاية السنة المالية. مثال ذلك حساب 
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   36 الدولي المحاسبة معيار
  األصول  قيمة في الھبوط

  
 الھدف

 

 الممكن مبلغھا ال يزيد عن بما مسجلة صولھاأ نأ لتضمن المنشأة تطبقھا التي اإلجراءاتأن يحدد  ھو المعيار ھذا ھدف                  1
 ذيال المبلغ تجاوزي الدفتري ا كان مبلغهإذ منه استرداده الممكن مبلغال بما يزيد عن مسجالً  صلاأل ويكون. استرداده

ھبطت قيمته  إذا كان ھذا ھو الحال، فإن األصل يوصف بأنه قد .بيعه وأ صلاأل استخدام خالل من استرداده يتمس
ً أ  - ويتطلب المعيار من المنشأة أن تثبت خسارة ھبوط. ويحدد المعيار  سارة متى ينبغي للمنشأة أن تعكس خ – يضا

  اإلفصاحات.الھبوط ويحدد 

  
 النطاق

 

 :بخالف األصول، جميعلالھبوط  عن المحاسبة في المعيار ھذايُطبق  أن يجب                 2

 ؛)"المخزون" 2 الدولي المحاسبة معيار انظر( المخزون          ) أ(

ً للمعيار  م إثباتھاتكاليف الحصول على عقد أو الوفاء به والتي يت عن تنشأ التي األصولأصول العقد و      ) ب( وفقا
 ؛"االيراد من العقود مع العمالء" 15الدولي للتقرير المالي 

 ؛)"الدخل ضرائب" 12 الدولي المحاسبة معيار انظر( المؤجلة الضريبة أصول         ) ج(

 ؛)"الموظف منافع" 19 الدولي المحاسبة معيار انظر( الموظف منافع عن تنشأ التي األصول          ) د(

 ؛"المالية األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ھي ضمن التي المالية األصول         ) ـھ(

 اترــالعقا" 40 الدولي ةــالمحاسب ارــمعي رــانظ( ادلةــالع بالقيمة هــقياس يتم الذي اريــاالستثم ارــالعق       ) و(
  ؛)"ةاالستثماري

 والتي" الزراعة" 41والتي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي  الزراعي بالنشاط المتعلقة ةالحيوي األصول         ) ز(
 البيع؛ تكاليف منھا مطروحا العادلة بالقيمة قياسھا يتم

 عقود بموجب للمؤمن التعاقدية الحقوق من تنشأ التي ،الملموسة غير واألصول ،المؤجلة االستحواذ تكاليف      ) ح(
  ؛"التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن التأمين

ً  يعللب بھا محتفظ اــأنھ على ةــالمصنف) االستبعاد مجموعات أو( داولةــالمت غير ولــاألص        ) ط(  الدولي للمعيار وفقا
  ".المستمرة غير والعمليات للبيع بھا المحتفظ المتداولة غير األصول" 5 المالي للتقرير

أو األصول  ،المؤجلة أصول الضريبةأو  ،نشاءاإل عقود عن أو األصول الناشئة ،المخزون على المعيار ھذا ينطبق ال               3
 مصنفة استبعاد عةمجمو إلى أو المضافة( للبيع بھا محتفظ أنھا   على أو األصول المصنفة ،الموظف منافع عن الناشئة
 متطلبات صول تتضمناأل ھذه على المنطبقة الحالية المالي للتقرير الدولية المعايير ألن) للبيع بھا أنھا محتفظ على
  .األصول  وقياس ھذه ثباتإل

 أنھا:على  المصنفة األصول المالية على المعيار ھذا ينطبق                   4

 "موحدةال المالية وائمالق" 10 المالي للتقرير الدولي المعيار في ُعرفت كما ،تابعة منشآت        ) أ(

 والمشروعات الزميلة المنشآت في االستثمارات" 28 الدولي المحاسبة معيار في ُعرفت كما ،زميلة منشآت   ) ب(
  ؛"المشتركة

 ".شتركةالم الترتيبات" 11 المالي للتقرير الدولي المعيار فيُعرفت  كما ،المشتركة المشروعات      ) ج(

  .9المعيار الدولي للتقرير المالي  راجع ،األخرى يةاألصول المال قيمة لھبوط
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 يتم الذي االستثماري العقار وأ ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن المالية األصول على المعيار ھذا ينطبق ال                  5
 يتم التي الزراعي طبالنشا المتعلقة يةالحيو األصول أو ،40 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن العادلة بالقيمة قياسه
ً  العادلة بالقيمة قياسھا  ھذا م من ذلك فإنوبالرغ. 41 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن البيع تكاليف منھا مطروحا
ً  لتقويما إعادة تاريخ في العادلة القيمة أي( تقويمه المعاد بالمبلغ المسجلة األصول على ينطبق المعيار  أي منھا مطروحا
ً ) الحقةھبوط  خسائرمجمع  وأي الحق استھالكمجمع   إعادة نموذج ثلم المالي للتقرير األخرى الدولية للمعايير وفقا
 األصول" 38 دوليال المحاسبة ومعيار" والمعدات واآلالت العقارات" 16 الدولي المحاسبة معيار في الواردالتقويم 
ً  العادلة وقيمته لألصل لةالعاد القيمة بين الوحيد الفرق". الملموسة غير  فالتكالي ھو ستبعاداال تكاليف منھا مطروحا

 .األصل الستبعاد التي تُعزى المباشرة اإلضافية

 يكون عاد تقويمهالم صلألا من استرداده الممكن مبلغال نإف ھميةأ ذات غير االستبعاد تكاليف عندما تكون     ) أ(
ً  بالضرورة التقويم  إعادة طلباتمت كونت نأ وبعد الحالة، ھذه وفي. تقويمھا لمعادا قيمته ،من أكبر أو ،من قريبا

 المبلغ قديرتيلزم  وال قيمته ھبطت قد تقويمه المعاد األصل يكون أن المرجحغير منإنه ف ھا،تطبيق تم قد
 .استرداده الممكن

 ]حذفت[     ) ب(

ً  العادلة ةالقيم فإن ال يمكن تجاھلھا االستبعاد تكاليف كانت إذا     ) ج(  المعاد األصل ستبعادا تكاليف منھا مطروحا
 إذا د ھبطت قيمتهسيكون ق تقويمه المعاد األصل فإن بناًء عليه. العادلة قيمته من أقل بالضرورة تكون تقويمه
 تم التقويم قد ادةإع متطلبات كونت نأ وبعد ،الحالة ھذه في. المعاد تقويمه همبلغ من أقل استخدامه قيمة كانت
  .قد ھبطت قيمته األصل ما إذا كان لتحدد المعيار ھذا المنشأة تطبق ھا،تطبيق

  
 التعاريف

 

 :لھا المحددة بالمعاني المعيار ھذا في التالية المصطلحات تستخدم              6

 ھبوط رخسائع مجم وأي) استنفاد( استھالكمجمع  أي خصم بعد بهاألصل  ثباتإ يتم الذي المبلغ ھو الدفتري المبلغ
 . عليه

 عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلةتكون  داخلة نقدية تدفقات تولد قابلة للتحديد صولأ مجموعة أصغر ھي نقد توليد وحدة
  .خرىأ صولأ مجموعة وأ صولأ من الداخلة النقدية التدفقات

قيد  النقد ليدتو وحدة من لكلٍ  المستقبلية النقدية التدفقات في تسھم التي الشھرة خالف األصول ھي الشركة أصول
 .أخرى نقد توليد وحدات وأي الفحص

 تكاليف باستثناء ،نقد توليد وحدة أو أصل الستبعاد مباشربشكل  تُعزى التي اإلضافية التكاليف ھي االستبعاد تكاليف
  .الدخل ضريبة ومصروف التمويل

ً  ،يةالمال القوائم في ةإحالله محل التكلف تم آخر مبلغ أو ،صلاأل تكلفة ھو لالستھالك القابل المبلغ  تهقيم منه مطروحا
 .المتبقية

 2.جياإلنتا عمره مدى على لألصل لالستھالك قابلال مبلغلل المنتظم التخصيص ھو )(االستنفاد االستھالك

 منظمة معاملة يف التزام تحويل مقابل دفعه أو أصل بيع مقابل استالمه يمكن أن يتم الذي الثمن ھي العادلة القيمة
 ").لعادلةا القيمة قياس" 13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر. (القياس تاريخ في السوق في شاركينم بين

 .ستردادهاالممكن  مبلغه عن نقد توليد وحدة أو ألصل الدفتريالذي يزيد به المبلغ  المبلغ ھيالھبوط  خسارة

ً  ادلةالع قيمته ھو نقد توليد وحدة أو صلأ من الممكن استرداده مبلغال  وقيمة بعاداالست تكاليف منھا مطروحا
 .أكبر أيھما استخدامه

 :إما ھو اإلنتاجي العمر

 أو المنشاة؛ قبل من األصل استخدام خاللھا المتوقع الزمنية الفترة     ) أ(

 .األصل من عليھا المنشأة أن تحصل المتوقع المشابھة الوحدات أو المنتجات عدد    ) ب(

  .نقد توليد وحدة وأ أصل من عليھا الحصول المتوقع المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة ھي االستخدام قيمة
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المعنى نفس وللمصطلحين". استھالك" من بدال بشكل عام يستخدم" استنفاد" مصطلح نإف ملموسال غير االصل حالة في 2
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 قيمته تھبطتكون  قد الذي األصل تحديد

  
ا" صلأ" مصطلح المتطلبات ھذه وتستخدم. استرداده الممكن المبلغ تحديد يتم أن يجب متى 17-8 الفقرات تحدد                   7  ولكنھ

  :يلي مما المعيار ھذا من المتبقي الجزء ويتكون. نقد توليد وحدة أو منفرد صلأ على بنفس القدر تنطبق

 مصطلح - يضاأ - المتطلبات ذهھ تستخدم. استرداده الممكن مبلغال لقياس المتطلبات 57- 18 الفقرات تحدد     ) أ(
  .نقد توليد ووحدة منفرد صلأ على بنفس القدر تنطبق ولكنھا" صلأ"

 الھبوط ئرخسا وقياس اثباتإ تناول تم. الھبوط خسائر وقياس إلثبات المتطلبات 108- 58 الفقرات تحدد    )ب(
 خسائر اسوقي ثباتإ 108-65 الفقرات تتناولتو. 64-58 الفقرات في الشھرة خالف المنفردة لألصول
 .والشھرة النقد توليد لوحدات الھبوط

 مرة. نقد توليد وحدة وأ صلألابقة س فترات في مثبتة ھبوط خسائر لعكس المتطلبات 116- 109 الفقرات تحدد     ) ج(
 وليدت وحدة وأ منفرد صلأ على بنفس القدر تنطبق ولكنھا" صلأ" مصطلح لمتطلباتا تستخدم ھذه ،خرىأ

 الفقرتين في نقدال توليد دةوح، ول121-117 الفقرات في منفردال لألصل ضافيةاإل المتطلبات تحديد تم. نقد
    .125و 124 الفقرتين في لشھرةلو ،123و 122

 الھبوط خسائر عكسو لھبوطا خسائر بشأن عنھا اإلفصاح لوبالمط المعلومات 133- 126 الفقرات تحدد    ) د(
 التي النقد توليد وحداتل يةضافإ فصاحإ متطلبات 137- 134 الفقرات وتحدد. النقد توليد ووحدات ألصولل

  .الھبوط اختبار ألغراض محددة غير نتاجيةإ عمارذات أ ملموسة غير صولأ وأ شھرة ُخصصت لھا

بعض  14- 12رات الفق توضح. صل قد ھبطت قيمته عندما يزيد مبلغه الدفتري عن مبلغه الممكن استردادهيكون األ               8
 راء تقديروإذا ُوجدت أي من ھذه المؤشرات، فإن المنشأة مطالبة بإج. أن خسارة ھبوط قد حدثتعلى  المؤشرات

ن المنشأة أن تجري من ھذا المعيار ال يتطلب ، فإ10رسمي للمبلغ الممكن استرداده. وباستثناء ما ھو موضح في الفقرة 
 تقديراً رسمياً للمبلغ الممكن استرداده إذا لم يوجد مؤشر على خسارة ھبوط.

م في يجب على المنشأة                  9 إذا . قد ھبطت قيمتهما صالً أي مؤشر على أن أما إذا كان ھناك  نھاية كل فترة تقريرأن تُقوِّ
  أن تقدر مبلغ األصل الممكن استرداده.يجب على المنشأة ؤشر، فھذا الممثل  وجد

ً  – المنشأة على يجبفإنه  ،ھبوطال على مؤشر أي عما إذا كان ھناك النظر بغض                10   :نأ- أيضا

 بعد تخداملالستاح غير الم ملموسال غير صلاأل وأ محددال غير نتاجياإل عمرذا ال ملموسال غير صلتختبراأل      ) أ(
ً  الھبوط لتحديد  فيمكن إجراؤه ي الھبوط ھذا اختبار .استرداده الممكن بمبلغه الدفتري مبلغه بمقارنة سنويا
 صولأ اختبار ويمكن. سنة كل من هنفس الوقت في إجراؤه يتم أن شريطة ،سنويةال فترةال خالل وقت أي
 تم صل قدكان مثل ھذا األ ذاإ م من ذلك،بالرغو. مختلفة وقاتأ الھبوط في لتحديد مختلفة ملموسة غير
ً  هثباتإ  الفترة نھاية لقب لتحديد الھبوط صلاأل ذلك اختبار يجب فإنه ،الحالية السنوية الفترة خالل أوليا

  .الحالية السنوية

ً  لتحديد الھبوط تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم التي الشھرة تختبر     ) ب(    .99- 80 للفقرات وفقا سنويا

 تكون، عادة، عرضة لعدم يالدفتر مبلغه السترداد كافية مستقبلية اقتصادية منافع توليد على ملموس غير أصل قدرة نإ                11
 نم يتطلب المعيار ھذا نفإ وبالتالي،. لالستخدام إتاحته بعد عليه ھو مما أكبربدرجة  لالستخدام األصل إتاحة قبل تأكدال

  .تحديد الھبوط ل بعد لالستخدامغير متاح  ملموس غير ألصل الدفتري المبلغ سنوياً، قلاأل علىأن تختبر،  المنشأة

 المؤشرات في تنظر نأ المنشأة على يجبفإنه  أي مؤشر على أن أصالً ما قد ھبطت قيمته، ھناك كان ذاإ تقويم ما عند              12
  :كحد أدنى التالية

  للمعلومات الخارجية المصادر

يمكن  مماثر بأك بشكل جوھري الفترة خالل انخفضت قد األصل قيمة أن على يمكن مالحظتھا مؤشرات ھناك      ) أ(
  .العادي االستخدام أو الوقت مرور نتيجة توقعه

 في لمنشأةا على عكسي ثرأ لھا كبيرة تغيرات، القريب المستقبل في ستحدث نھاأ أو ،الفترة خالل حدثت    ) ب(
 يكون سوق التيال في أو المنشأة فيھا تعمل التي القانونية وأ االقتصادية وأ السوقية وأ ،ةالتقني البيئة
ً  األصل  .الھ موجھا

 ومن ،الفترة خالل زادت قد االستثمارات على للعائد خرىاأل السوق معدالت أو السوق في معدالت الفائدة     )ج(
 مبلغلا تخفضو األصل استخدام قيمة حساب في دمالمستخ الخصم معدل على الزيادات تلك تؤثر أن المرجح
  .ل بشكل ذي أھمية نسبيةصألمن ا استرداده الممكن

 .السوقية قيمتھا من أكبر المنشأة أصول لصافي الدفتري المبلغ      ) د(
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  للمعلومات الداخلية المصادر

ً  تلفه أو األصل تقادم على دليل توفر     ) ـھ(  .ماديا

،  القريب مستقبلال في أن تحدث توقعي أو، الفترة خالل حدثت قد المنشأة على عكسي أثر لھا يرةكب تغيرات     ) و(
 به ن يستخدمأ يتوقع وأ يستخدم بھا التي طريقةفيه، أو ال أن يستخدم يتوقع والمدى الذي يستخدم فيه أ في
 ليھاإ ينتمي التي العملية استمرار عدم خططو عاطالً، صلألاأن يصبح  التغيرات ھذه وتشمل.  صلااأل

 اإلنتاجي لعمرا ديرتق وإعادة سابقاً، عالمتوق التاريخ قبل صلاأل استبعاد وخطط تھا،ھيكل عادةإ وأاألصل 
  3.محدد غيركونه  من بدالً  محدد أنه على لألصل

 كان مما، سوأأ سيكون وأ ،سوأأ لألصل االقتصادي األداء أن إلى يشير ةالداخلي التقارير من دليل توفر    ) ز(
ً متوقع   .ا

 زميلة منشأة أو مشترك مشروع أو تابعة منشأة من أرباح توزيع

 االستثمار من باحاألر توزيع المستثمر يُثبت ،زميلة منشأة أو مشترك مشروع أو ،تابعة منشأة في ستثمارال     ) ح(
  :نأ على دليل توفروي

 المالية القوائم في ةالدفتري المبالغ يزيد عن المنفصلة المالية القوائم في لالستثمار الدفتري المبلغ     ) 1(
  أو الصلة؛ ذات الشھرة ذلك في بما فيھا المستثمر المنشأة أصول لصافي الموحدة

 المنشأة أو المشترك المشروع أو ،التابعة للمنشأة الشامل الدخل مجموع يزيد عن األرباح توزيع     ) 2(
  .األرباح توزيع عن اإلعالن فيھا يتم التي الفترة في الزميلة

  

 قد يكون ھبطت صالً أ أن على أخرى مؤشرات ةالمنشأ تكتشف مكن أنوي. صريةح ليست 12 الفقرة فيالواردة  القائمة               13
ً  -  وھذه قيمته  اختبارإجراء  ،الشھرة حالة في ،وأ هاسترداد الممكن صلاأل مبلغ أن تحدد المنشأة من تتطلبس -أيضا
ً  القيمة ھبوط   .99-80 للفقرات وفقا

 :وجود يتضمنذي يشير إلى احتمال ھبوط قيمة األصل ال ةالداخلي التقارير من دليلال                14

المقدرة  تلك من رأعلى بكثي ، ھيوصيانته لتشغيله الحقة نقدية احتياجات وأ ،صلألا القتناء نقدية تدفقات     ) أ(
  أو ؛ابتداءً 

  أو ؛ابتداءً لمقدرة ا تلك من بكثير سوأأ صلاأل من متدفقة يةتشغيل ةخسار وأ ربح أو فعلية نقدية دفقاتت صافي    ) ب(

 من متدفقة ،رةخسارة مقد في كبير ارتفاع أو ربح تشغيلي، أو مقدرة نقدية تدفقات صافي في كبير انخفاض     ) ج(
 أو األصل؛

 المقدرة المبالغ مع الحالية الفترة مبالغتُجمع  ماعند ،لألصل خارجة نقدية تدفقات صافي أو يةتشغيل خسائر      ) د(
  .للمستقبل

 غير نتاجيإ عمر لهلذي ا ملموسال غير األصل اختبارأن يتم  المعيار ھذا يتطلب ،10 الفقرة في ليهإ شارةاإل تمت كما              15
ً األ على والشھرة لتحديد الھبوط في قيمھا، بعد لالستخدام متاح غير وأ محدد عندما تنطبق  بمعزل عنو. قل سنويا

 الممكن مبلغال قديرت يلزم كان ذاإ ما تحديد عند ينطبق النسبية ھميةاأل مفھوم نإف ،10 الفقرة في الواردة المتطلبات
 بكثير كبرأ ألصلمن ا استرداده الممكن مبلغال نأ سابقة حسابات ظھرتأ ذاإ ،المثال سبيل علىف. ألصلا من استرداده

 حداثأ ن قد وقعتتك لم ذاإ صلألا من هاسترداد الممكن مبلغال تقويم أن تعيد المنشأة يلزم فال ،الدفتري مبلغه من
ً  سلي من األصل استرداده الممكن مبلغال نأ يظھر قد سابقال تحليلال نإف ،وبالمثل. الفرق ذلك تزيلس  وأ( لواحد حساسا
  .12 الفقرة في المدرجة المؤشرات من) كثرأ

د خرىاأل السوق معدالت أو في السوق معدالت الفائدة زادت ذا، إ15 للفقرةيضاح إوك                 16 ى للعائ تثماراتا عل  خالل الس
ً رسمي اً تقدير بأن تُجري مطالبة غير المنشأة نإف ،الفترة   :التالية تالحاال في من األصل استرداده الممكن لمبلغل ا

 معدالت في لزيادةبا األصل استخدام قيمة حساب في المستخدم الخصم معدل تأثرأن ي المرجح غير من كان إذا      ) أ(
 أھمية نسبية ذي ثرأ األجل قصيرة معدالت الفائدة في للزيادات يكون ال قد ،المثال سبيل علىف. تلك السوق
 .طويل المتبقي نتاجياإل عمره ألصل المستخدم الخصم معدل على

 معدالت في بالزيادة األصل استخدام قيمة حساب في المستخدم الخصم معدل تأثري نأ المرجح من كان إذا    ) ب(
  :هأن يظھر استرداده الممكن للمبلغ السابق الحساسية تحليل ولكن تلك السوق

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً في( للبيع به محتفظ هأن على تصنيفهالضوابط ليتم  صلاأل بمجرد أن يستوفي 3  نهإف ،)للبيع بھا تفظمح نھاأ على مصنفة مجموعة أو يكون مضمنا
ً  عنه المحاسبة تمتو المعيار ھذا نطاق من يستثنى  غير والعمليات للبيع بھا ظالمحتف المتداولة غير األصول" 5 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 ".المستمرة
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 من هألنظراً ن هاسترداد الممكن المبلغ في ذي أھمية نسبية انخفاض ھناك يكون نأ المحتمل غير من     ) 1(
 المنشأةتكون  قد لحاالت،مثالً في بعض ا( المستقبلية النقدية التدفقات تزيد نأ - يضاأ -المرجح 

 وأ ؛)السوق معدالت في زيادة أيعن  لتعوض إيراداتھا تعدل أنھا على قادرة على أن تبرھن

  .ھمية نسبيةأذات  ھبوطلى خسارة إ استرداده الممكن المبلغ في االنخفاض يؤدي نمن غير المرجح أ     ) 2(
 

 االستھالك طريقة أو ،متبقيال اإلنتاجي العمر أن لىإ يشير قد ھذا فإن قد ھبطت قيمته، ما صالًأن أ على مؤشر عندما يوجد            17
ً  وتعديلھا مراجعتھايلزم أن تتم  لألصل المتبقية القيمة أو) االستنفاد(  يتم مل لو حتى ،صلاأل على المنطبق لمعيارل وفقا
  .صللأل ھبوط خسارة ثباتإ

  

 استرداده الممكن المبلغ قياس

  
ً  نقد يدتول وحدة أو ألصل العادلة القيمة هــأن على استرداده الممكن غــالمبل المعيار ھذا رفــيع              18  تكاليف منھا مطروحا

 ھذه تستخدم. ستردادها الممكن المبلغ لقياس المتطلبات 57- 19 الفقرات تحدد .كبرأ أيھما ،استخدامه قيمة أو االستبعاد
  .نقد توليد وحدة وأ منفرد صلأ على القدر بنفس تنطبق ولكنھا" صلأ" مصطلح المتطلبات

ا كان ذاد وقيمة استخدامه. إمن الضروري دائماً تحديد كٍل من القيمة العادلة لألصل مطروحاً منھا تكاليف االستبع ليس               19
غ دير المبلمن الضروري تق وليس لم تھبط قيمته األصل، فالمبلغ الدفتري لألصل ھذين المبلغين يزيد عنأي من 

 اآلخر.

 طةفي سوق نش معلناك سعر حتى ولو لم يكن ھن، قياس القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد من الممكنقد يكون              20
ً سيكون من غير الممكن وبالرغ. مماثلألصل  ً منھا م من ذلك، أحيانا تبعاد كاليف االستقياس القيمة العادلة مطروحا

ين ببيع األصل ل معاملة منظمةتتم به سللسعر الذي  يمكن أن يعتمد عليهتقدير  إلجراءأساس  نظراً ألنه ليس ھناك
مة لمنشأة قيايمكن أن تستخدم ه الحالة، . في ھذفي ظل ظروف السوق الحاليةفي السوق في تاريخ القياس  مشاركين

  .على أنھا مبلغ االصل الممكن استردادهاستخدام األصل 

ً منھ قيمته األصل تزيد بقدر ذي أھمية نسبية عنقيمة استخدام  بأنإذا لم يكن ھناك سبب لالعتقاد               21 ا العادلة مطروحا
ً منھا تكاليف االستبعاد على أناستخدام القيمة العافيمكن تكاليف االستبعاد،   ألصل الممكنمبلغ اھا دلة لألصل مطروحا

ً . استرداده محتفظ به الصل األم ألن قيمة استخدا ھذا نظراً به لالستبعاد.  ألصل محتفظھذا ھو الحال  ،وسيكون، غالبا
تخدام ة من االسالمستقبلين التدفقات النقدية ، ألبشكٍل رئيس من صافي متحصالت االستبعادستكون مكونة لالستبعاد 

  .من المرجح أن تكون غير ذات أھميةاستبعاده  إلى حينالمستمر لألصل 

بيٍر عن مستقلة بشكٍل ك ة تكونداخلاألصل ال يولد تدفقات نقدية  منفرد، ما لم يكنأصل  من الممكن استردادهحدد المبلغ يُ                22
 وحدةمن  ده، فيُحدد المبلغ الممكن استرداھو الحال ذلكإذا كان و. أصول أو مجموعات أصول أخرىمن  التدفقات

   :تإال إذا كان ،)103-65األصل (انظر الفقرات  ينتمي إليھاتوليد النقد التي 

ً  لألصل العادلة القيمة       ) أ(   أو الدفتري؛ مبلغه من أكبر االستبعاد تكاليف منھا مطروحا

ً منھا العادلة قيمته من قريبة أنھا على تقديرھا يمكن األصل استخدام قيمة    ) ب(  ويمكن االستبعاد فتكالي مطروحا
ً  العادلة القيمة قياس   .االستبعاد تكاليف منھا مطروحا

 الحسابية لعملياتل معقولة تقريبات المختصرة الحسابية والطرق والمتوسطات التقديرات توفر قد ،الحاالت بعض في              23
ً  العادلة القيمة لتحديد المعيار ھذا في لموضحةا المفصلة   .االستخدام قيمة أو االستبعاد تكاليف منھا مطروحا

   دومحد غير إنتاجي عمر له الذي الملموس غير صلألا من استرداده الممكن مبلغال قياس
 

 علىلھبوط في قيمته التحديد  دومحد غير يإنتاج عمر لهالذي  ملموسال غير صلاأل اختبارأن يتم  10 الفقرة تتطلب               24
 أنه قد على مؤشر أي ھناك كان إذا عما النظر بغض ،استرداده الممكن بمبلغه الدفتري مبلغه بمقارنة سنوي ساسأ

 تم صلاأل ھذا مثلمن  استرداده الممكن للمبلغ تفصيلي حساب حدثأ يمكن أن يُستخدم ،وبالرغم من ذلك. قيمته تھبط
 :التالية الضوابط جميع ءاستيفا يتم نأ شريطة ،الحالية الفترة في األصل لذلك الھبوط اختبار في سابقة فترة يف به القيام
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 للمبلغ به القيام مت حساب أحدث منذ جوھري بشكلٍ  لوحدة توليد النقد المكونة وااللتزامات األصول تتغير لم      ) أ(
 المستمر ماالستخدا من داخلة نقدية تدفقات يولد ال الملموس يرغ األصل كان إذا وذلك استرداده الممكن
ه اختبار ميت بالتالي نهأو األخرى صولاأل مجموعات أو األصول من التدفقات تلك عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلة
  إليھا؛ ينتمي التي النقد توليد وحدة من جزء نهأ على في قيمته الھبوط لتحديد

  بير؛ك بھامش لألصل الدفتري المبلغ يزيد عن مبلغعن  استرداده الممكن غللمبل حساب أحدث أسفر     ) ب(

ً  تحديده يتم الذي استرداده الممكن المبلغ يكون أن احتمالضعف      ) ج( ، وذلك لألصل دفتريال المبلغ من أقل حاليا
 ممكنال لغللمب حساب أحدث منذ تغيرتقد  التي والظروف وقعت قد التي األحداث تحليل إلى استناداً 

  .استرداده

ً  العادلة القيمة  االستبعاد تكاليف منھا مطروحا

  ]ُحذفت[               -25
27   

ً  العادلة يمةالق قياس عند ،التزامات نھاأ على ثباتھاإ تم قد التي تلك بخالف االستبعاد، تكاليف حسم يتم             28  منھا مطروحا
 وتكاليف لمشابھةا المعامالت وضرائب التصديق ورسوم القانونية التكاليف تكاليفال ھذه أمثلةمن . االستبعاد تكاليف
 كما( الخدمة إنھاء منافع فإن ،وبالرغم من ذلك. لحالة بيعه صلاأل لتھيئة المباشرة اإلضافية والتكاليف األصل إزالة
 ليست صلاأل عاداستب بعد أعمال يمتنظ إعادة أو تخفيضب المرتبطة تكاليفالو) 19 الدولي المحاسبة معيار في ُعرفت
  .األصل الستبعاد مباشرة إضافية تكاليف

29               ً ً  المشتري يتحمل نأ صلاأل استبعاد يتطلبس ،أحيانا ً  قطف واحدة عادلة قيمة ھناك تكونو التزاما  تكاليف منھا مطروحا
  .الحاالت ھذه مثل معالجة كيفية 78 الفقرة توضح. وااللتزام األصل من لكٍل متاحة االستبعاد

 االستخدام قيمة

 :في حساب قيمة استخدام األصل التالية العناصر تنعكس نأ يجب               30

 األصل؛ من عليھا لحصولا المنشأة تتوقع التي المستقبلية النقدية تدفقاتلل تقدير      ) أ(

 المستقبلية؛ النقدية التدفقات تلك توقيت أو مبلغ في المحتملة التغيرات عن التوقعات     ) ب(

 السوق؛ الحالي في المخاطر من الخالي الفائدة معدل في ممثلة ،للنقود الزمنية القيمة     ) ج(

   لألصل؛ المصاحبة التأكد عدم حالة تحمل ثمن       ) د(

 النقدية دفقاتالت تسعير في السوق في مشاركونال يعكسھاكان س التي السيولة ضعف مثل ،األخرى العوامل      )ـھ(
 .األصل من عليھا الحصول المنشأة تتوقع التي المستقبلية

 :التالية الخطوات صلاأل استخدام قيمة تقدير يتضمن               31

 لألصل المستمر تخداماالس من عليھا الحصول يمكن التي الداخلة والخارجة المستقبلية النقدية التدفقات تقدير     ) أ(
  ؛في النھاية استبعاده ومن

  .المستقبلية النقدية التدفقات تلك على المناسب الخصم معدل تطبيق    ) ب(

 أو المستقبلية لنقديةا التدفقات على كتعديالت إما أن تنعكس يمكن" ھـ"و ،"د"و ،"ب"30 الفقرة في المحددة العناصر              32
 مبلغ في لمحتملةا التغيرات عن التوقعات لتعكس المنشأة تطبقھا التي قةالطري كانت ومھما. الخصم معدل على تعديالت

ً ل تكون نأ يجب النتيجة نإف المستقبلية، النقدية التدفقات توقيت وأ  قديةالن للتدفقات وقعةالمت الحالية لقيمةانعكاسا
 ساليبأ ستخداما على ضافيةإ رشاداتإ" أ" الملحق يوفر. المحتملة النتائج لجميع المرجح المتوسط أي ،المستقبلية

  .األصل استخدام قيمة قياس في الحالية القيمة
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 المستقبلية النقدية التدفقات لتقديرات األساس

  :االستخدام قيمة قياس عند المنشأة على يجب              33

 الظروف مدىل اإلدارة تقديرات أفضل تمثل ومؤيدة معقولة افتراضات إلى النقدية التدفقات توقعات إسناد        ) أ(
 للدليل كبرأ وزن عطاءإ يجبو. لألصل اإلنتاجي العمر من المتبقية المدة خالل قائمة ستكون التي االقتصادية
 .الخارجي

، ولكن يجب أن إلدارةا قبل من المصدقة المالية التوقعات/ الموازنات أحدث إلى النقدية التدفقات توقعات إسناد         ) ب(
 من أو تقبليةمس ھيكلة ةإعاد عمليات من يُتوقع أن تنشأ داخلة أو خارجة مستقبلية نقدية تدفقات أي تثنىتُس

 خمس رةفت التوقعات/الموازنات ھذه إلى المستندة التوقعات تغطي أن يجبو. األصل أداء تعزيز أو تحسين
  .أطول فترة تبرير ما لم يمكن ،قصىأ كحد سنوات

 التوقعات تعميم ن طريقع التوقعات/الموازنات أحدث تغطيھا التي الفترة بعدلما  النقدية التدفقات وقعاتت تقدير          ) ج(
 تبريريمكن   ، ما لمالالحقة للسنوات متراجع وأ ثابت نمو معدل باستخدام التوقعات/الموازنات إلى المستندة
 أو ،اتللمنتج الطويل لمدىفي ا النمو معدل متوسطعن  ھذا النمو معدلوال يجوز أن يزيد . متزايد معدل

 بريرت ما لم يمكن ،األصل افيھ يُستخدم التي لسوقل أو ،المنشأة فيھا تعمل التي البلدان أو البلد أو ،الصناعات
 .أعلى معدل

م اإلدارة             34  تاالختالفا أسباب فحص طريقن ع النقدية لتدفقاتل ھا الحاليةتوقعات إليھا تستند التي االفتراضات معقولية تُقوِّ
 التي االفتراضات نأ منأن تتأكد  اإلدارة على يجبو. الفعلية النقدية والتدفقات السابقة النقدية التدفقات توقعات بين

 أو ثاألحدا تأثيرات علتج نأ ةطيشر ،السابقة الفعلية النتائج مع متسقة النقدية للتدفقات الحالية توقعاتھا إليھا استندت
  مناسباً.  ذلك النقدية التدفقات تلك توليد عند قائمة تكن لم التي الالحقة فالظرو

 المستقبلية النقدية فقاتللتد عليھا يمكن االعتماد التيو الصريحةو التفصيلية التوقعات/ الموازنات بشكل عام، ال تتاح،           35
 أحدث إلى ستندةم تكون المستقبلية النقدية للتدفقات ةاإلدار تقديرات فإن ،السبب ولھذا. سنوات خمس من طولأ لفترات

 ىإل مستندة نقدية تدفقات توقعات يمكن أن تستخدم االدارة. اقصى كحد سنوات لخمس التوقعات/الموازنات
وكانت  ،عليھاد يمكن االعتما التوقعات تلك نأ من واثقة إذا كانت سنوات خمس أطول من لفترة مالية توقعات/موازنات
 الفترة تلك مدى ىعل بدقة النقدية التدفقات توقع على ،السابقة الخبرة لىإ استنادا ،قدرتھا على على أن تبرھن قادرة

   .األطول

 لىإ المستندة النقدية التدفقات عن طريق تعميم توقعات لألصل اإلنتاجي العمر نھاية حتى النقدية التدفقاتتوقعات  تقدير يتم             36
ً  المعدل ھذا ويكون. الالحقة للسنوات نمو معدل باستخدام مالية توقعات/يريةتقد موازنات  لزيادةا اً مالم تكنتراجعم وأ ثابتا

ً  كان وإذا. اعةنص وأ منتج عمر دورة مدى على نماطأ عن موضوعية معلومات مع متفقة المعدل في  معدل فإن ،مناسبا
ً  أو صفرا يكون النمو   .سالبا

 المنشآت تجد يه، سوفبناًء عل. النمو نويقيدو نومنافس وقــح أن يدخل السـفإنه يُرج مواتية، الظروف ا تكونـــعندم           37
ً  عشرين قل،( الطويل المدى على التاريخي النمو معدل متوسط تجاوز في صعوبة أو  ،ناعاتأو الص ،للمنتجات) عاما
  .األصل افيھ يُستخدم تيال لسوقلأو  ،المنشأة فيھا تعمل التيالبلدان أو  البلد

 افتراضات تعكس المعلومات كانت إذا تنظر فيما نأ ةالمنشأ فعلى ،المالية التوقعات/الموازنات  من معلومات استخدام عند             38
 لعمر االنتاجياعلى مدى  قائمة ستكون التي االقتصادية الظروف ةلمجموع دارةاإل راتتقدي أفضل وتمثل ومؤيدة معقولة
  .لألصل المتبقي

  المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات مكونات

 :المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تشمل أن يجب            39

  لألصل؛ المستمر االستخدام من الداخلة النقدية لتدفقاتا توقعات         ) أ(

 االستخدام من الداخلة التدفقات النقدية لتوليد نفاقھاإ بالضرورة يتم التي الخارجة النقدية لتدفقاتا توقعات        ب(
 وأ عزى،ويمكن أن تُ ) لالستخدام صلاأل إلعداد الخارجة النقدية التدفقات ذلك في بما( لألصل المستمر
  األصل؛ لىإ ، بشكل مباشروثابت معقول ساسأ على تُخصص

 نھاية في صلاأل استبعاد مقابل) دفعھا أو( عليھا لالحصو سيتم التي وجدت، إن النقدية، التدفقات صافي      ) ج(
 .اإلنتاجي عمره

 يمكن عزوھا إلى التي سعرلا زيادات عن متسقة افتراضات الخصم ومعدل المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعكس          40
 نإف ،العام التضخم عزوھا إلىيمكن  لتيا السعر زيادات ثرأ الخصم معدلعندما يتضمن  . بناًء عليه،العام التضخم
يمكن عزوھا  لتيا السعر زيادات ثرأ الخصم معدل يستثني وعندما. بشكل اسمي تقديرھا يتم المستقبلية النقدية التدفقات
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تناقصات السعر  وأ اتزياد تشمل لكنھا(بشكل حقيقي  تقديرھا يتم المستقبلية النقدية التدفقات نإف ،العام التضخم إلى
  ).يةستقبلالمالمعين 

 ضافيةاإل المصروفات إضافة إلى ألصلاليومية ل خدمةال لمقابلة التدفقات تلك التدفقات النقدية الخارجة توقعات تشمل           41
  .صلاستخدام األ لى، إوثابت معقول ساسأ على تخصيصھا وأ عزوھا بشكل مباشر يمكن التي المستقبلية

 اً جاھز يصبح أن قبل نفاقھاإ ميتس التي ةــالتدفقات النقدية الخارج عــجمي بعدُ  لألصل الدفتري غــمبلال يتضمن ال اـــعندم           42
أن  قعيتو أخرى خارجة ديةنق تدفقات يأل اً تقدير يشمل الخارجة المستقبلية النقدية التدفقات تقدير فإن ،البيع أو لالستخدام

 أو اإلنشاء قيد ىلمبن الحال ھو ھذا ،المثال سبيل علىف. البيع أو داملالستخ جاھزاً  األصل يصبح أن قبل نفاقھاإ يتم
  .بعد يكتمل لم تطوير لمشروع

 :تشمل ال المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات نإف ،مرتين احتسابھا تجنبول             43

 الداخلة التدفقات النقدية عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلة داخلة نقدية تدفقات تولد التي صولاأل من التدفقات النقدية الداخلة       ) أ(
  ؛)التحصيل مستحقة المبالغ مثل المالية صولاأل المثال سبيل على( قيد الفحص األصل من

 قةمستح المبالغ ،لمثالا سبيل على( التزامات نھاأ على ثباتھاإ تم بتعھدات التي تتعلق التدفقات النقدية الخارجة    ) ب(
  ).المخصصاتأو التقاعد ومعاشاتأ ن التجاريينالسداد للدائني

 المستقبلية النقدية لتدفقاتا تقديرات تشمل وال يجوز أن. الحالية حالته في لألصل المستقبلية النقدية التدفقات تقدير يجب           44
 :من أن تنشأ المتوقع الخارجة وأ الداخلة المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات

 أو بعد؛ المنشأة بھا ترتبط لم مستقبلية ھيكلة إعادة      ) أ(

 .األصل أداء تعزيز أو تحسين    ) ب(

 :تعكس ال تخداماالس قيمة فإن الحالية، حالته لألصل في ھاتقدير يتم المستقبلية النقدية التدفقات ألن نظراً             45

 في فيضاتالتخ المثال سبيل على( ورات ذات العالقة في التكلفةــالوف أو ةـالخارج ةـالمستقبلي النقدية اتـــالتدفق      ) أ(
 أو بعد؛ منشأةبھا ال ترتبط لم مستقبلية ھيكلة إعادة من التي يتوقع أن تنشأ المنافع أو) الموظفين تكاليف

لتي االعالقة  ذات الداخلة النقدية التدفقات أو األصل أداء تعزز أو تحسن الخارجة التي المستقبلية النقدية التدفقات    ) ب(
  .الخارجة التدفقات تلك من يتوقع أن تنشأ

 ابھ تقوم التي األعمال اقنط إما وتتحكم به ويغير بشكل ذي أھمية نسبية اإلدارة يُخطط من قبل برنامج ھي الھيكلة إعادة            46
 المحتملة ماتوااللتزا المخصصات" 37 الدولي المحاسبة معيار ضمنيت. ا األعمالبھ تُؤدى التي طريقةالأو  المنشأة

  .ھيكلة بإعادة مرتبطة المنشأة تكون توضح متى إرشادات" واألصول المحتملة

إ ،ھيكلة بإعادة مرتبطة المنشأة تصبح عندما              47 رجح أن األصول بعض نف ادة يُ أثر بإع ة تت ذ الھيكل  تصبح بمجرد أنو .هھ
 :فإن ھيكلةال بإعادة مرتبطة المنشأة

 ةالتكلف في الوفورات كستع االستخدام قيمة تحديد بغرض الخارجةوالداخلة  المستقبلية النقدية للتدفقات تقديراتھا     ) أ(
  اإلدارة؛ لقب من مالية مصدقة توقعات/  موازنات أحدث إلى استناداً ( الھيكلة إعادة من األخرى والمنافع

ً  ھيكلةال ادةإع مخصص يتم تضمينھا في الھيكلة إلعادة الخارجة المستقبلية ديةالنق للتدفقات تقديراتھا     ) ب(  عيارلم وفقا
  .37 الدولي المحاسبة

  .االستخدام قيمة حساب على مستقبلية ھيكلة إعادة ثرأ 5 التوضيحي المثال يوضح

ززتُ  وأ حسنتُ  خارجة نقدية تدفقات المنشأة إلى حين تتحملو              48 إن ،األصل أداء ع ديرات ف دفقات تق ةا الت تقبلية لنقدي  ال المس
دفق رتبطةالم اديةاالقتص المنافع في الزيادة من التي يتوقع أن تنشأ الداخلة المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات تتضمن  بالت
  ).6 التوضيحي المثال أنظر( الخارج النقدي

 المنافع مستوى على حفاظلل الضرورية الخارجة المستقبلية النقدية التدفقات مستقبليةال النقدية التدفقات تقديرات تتضمن          49
 إنتاجية أعمار الھ أصول من نقد توليد وحدة تكونت عندماو. الحالية حالته في األصل من أن تنشأ المتوقع االقتصادية
 يعد قصرأ نتاجيةإ عمارأ لھا التي األصول استبدال فإن، لوحدةل مستمرال لتشغيلل ةتعد أساسي جميعھا ،مختلفة تقديرية

 صلأ كونتي عندما ،ثلوبالم. بالوحدةالمرتبطة  المستقبلية النقدية التدفقات تقدير عند للوحدة اليومية الخدمة من جزءاً 
 من ءاً جز يعد أقصر إنتاجية أعمار التي لھا المكونات استبدال فإن ،مختلفة تقديرية إنتاجية أعمار لھا مكونات من واحد
   .األصل المتولدة عن المستقبلية النقدية التدفقات تقدير عند لألصل اليومية الخدمة

 :المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تشمل ال يجوز أن             50

 أو تمويلية؛ نشطةأ من الخارجة وأ التدفقات النقدية الداخلة    ) أ(

 .لالدخ ضريبة مدفوعات أو مقبوضات    )ب(
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 فإن ،ذلك وبخالف. الخصم معدل ديحدالتي يتم بھا ت طريقةال مع متسقة تكون افتراضات المستقبلية النقدية التدفقات تعكس            51
 طريق عن لحسبانا في تؤخذ للنقود الزمنية القيمة ألننظراً و. سيتم تجاھله وأ مرتين سيتم عده االفتراضات بعض ثرأ

 من رجةالخا وأ الداخلة التدفقات النقدية ال تتضمن النقدية التدفقات ھذه فإن المقدرة، المستقبلية ةالنقدي التدفقات خصم
 التدفقات قديرت- أيضاً  – يتم فإنه ،الضريبة قبل أساس على تحديده يتم الخصم معدل ألننظراً  ،وبالمثل. التمويلية األنشطة
  .الضريبة قبل أساس على المستقبلية النقدية

 ھو يكون أن يجب اجياإلنت عمره نھاية في أصل استبعادمقابل ) ستدفع أو( ستحصل التي النقدية التدفقات صافي تقدير            52
على  رفينط بين تنافس حر أساس على تتم معاملة في األصل استبعاد من عليه أن تحصل المنشأة تتوقع الذي المبلغ

  .لالستبعاد مقدرةال التكاليف خصم بعد علم، ولديھما رغبة،

ره نھاية في أصل استبعادمقابل  )ستدفع أو( تحصلس التي النقدية التدفقات صافي تقدير              53 اجي عم تم االنت ده ي ة تحدي  بطريق
ً  ألصلل العادلة القيمة تحديد بھا يتم التي للطريقة مماثلة تثناء االستبعاد، تكاليف منھا مطروحا د ه،أن باس دير عن  يصاف تق

  :تلك النقدية التدفقات

 قد اشتغلتو نتاجياإل عمرھا نھاية إلى وصلت مماثلة صولالتقدير أل تاريخ في السائدة األسعار المنشأة تستخدم    )أ(
 .فيھا األصل استخدام سيتم التي لظروفتلك ال مماثلة ظروف تحت

 ليةالمستقب والزيادات عامال التضخم نتيجة سعاراأل في المستقبلية الزيادات من كل بتأثير األسعار ھذه تٌعدل المنشأة   ) ب(
 المستمر تخداماالس من المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات كانت ذاإ ،وبالرغم من ذلك. الخاصةسعار األ في

ً  – المنشأةف ،العام التضخم تأثير تستثني الخصم وسعر لألصل  تالتدفقا صافي تقدير نم التأثير ھذا تستثني -  أيضا
  .االستبعاد من النقدية

 عند السوق في لمشاركونا يستخدمھاس التي االفتراضات تعكس العادلة فالقيمة. االستخدام قيمة عن العادلة القيمة تختلف           أ53
 المنشآت على قتنطب وال بالمنشأة خاصة تكون قد التي العوامل آثار تعكس االستخدام قيمة بالمقابل،و. األصل تسعير

 مشاركينلل عام بشكلٍ فيه  حإلى المدى الذي ال تتا التالية العوامل من أيٍ  تعكس ال العادلة القيمة ،المثال سبيل علىف. امةع
  : السوق في

 ؛)مختلفة نماكأ في استثمارية عقارات محفظة إنشاء مثل( األصول تجميع منالمتحصل عليھا  اإلضافية القيمة ) أ(

 األخرى؛ واألصول قياسه يتم الذي األصل بين التآزر اإليجابي ) ب(

 ،فقط لألصل الحالي بالمالك الخاصة القانونية القيود أو القانونية الحقوق ) ج(

  .لألصل الحالي بالمالك الخاصة الضريبة أعباء أو الضريبة منافع ) د(

 األجنبية بالعملة المستقبلية النقدية التدفقات

 متقو. العملة تلكل مناسب خصم عدلم باستخدام خصمھا ثم بھا توليدھا يتمس التي لعملةبا المستقبلية النقدية التدفقات تقدير يتم            54
  .االستخدام قيمة حساب تاريخ في الفوري الصرف سعر باستخدام ةيالحال القيمة بترجمة المنشأة

 الخصم معدل

 السوق تتقويما (تعكس)يعكس الذي ةبيالضر قبل الخصم) معدالت( معدل ھو الخصم) معدالت( معدل يجب أن يكون          55
 :يلي الحالية لما

 للنقود؛ الزمنية القيمة  )أ(

  .المستقبلية النقدية تدفقاتال تقديرات تعديل لھا يتم لم التي باألصل الخاصة المخاطر  )ب(

 يطلبهس الذي العائد ھو ألصلبا الخاصة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوقية التقديرات يعكس الذي المعدل         56
 تتوقع التي لكت  تعادل  مخاطر حالةو وتوقيت بمبالغ نقدية تدفقات يولدس ااستثماروا سيختارون كان إذا المستثمرون

 ألصول لحاليةا السوقية المعامالت في الضمني المعدل من المعدل ھذا تقدير ويتم. األصل من عليھا أن تحصل المنشأة
 حيث من ةمماثل) صولأ محفظة أو( واحد أصل لھا مدرجة لمنشأة المال رأس لتكلفة المرجح توسطالم من أو مماثلة

 قيمة قياسل المستخدمة الخصم) معدالت( معدل فإن ،وبالرغم من ذلك. قيد الفحص لألصل والمخاطر الخدمة إمكانيات
 ثيرتأ فإن ذلك، الفوبخ. المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات عدلت لھا التي المخاطر يعكس ال يجوز أن األصل استخدام
  .مرتين عده سيتم االفتراضات بعض

ً ليس  باألصل الخاص المعدل عندما يكون           57 . الخصم معدل تقديرل بدائل تستخدم المنشأة نإف ،السوق من مباشر  بشكلمتاحا
  .لظروفا ھذه مثل في الخصم معدل تقدير عن إضافية إرشادات أ الملحق يوفر
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 ھبوطال خسارة وقياس ثباتإ

  
 الھبوط خسائر وقياس ثباتإ. رةالشھ بخالف منفرد الھبوط ألصل خسائر وقياس إلثبات المتطلبات 64-59 الفقرات تحدد              58

  .108-65 الفقراتتم تناولھا في  والشھرة النقد توليد لوحدات

ه من قلأألصل ا من استرداده الممكن مبلغال عندما، وفقط عندما، يكون              59 دفتري مبلغ غا تخفيض فيجب ،ال دفتري لمبل  ال
  .ھبوط خسارة ھو التخفيض ذلك. استرداده الممكن المبلغ إلى لألصل

غمسجالً  األصل يكن مالم الخسارة، أو الربح ضمن الھبوط فورا خسارة ثباتإ يجب              60 ادةإ بمبل ويم ع او تق ا فق  آخر رلمعي
وط ارةخس أي معالجة يجب). 16 الدولي المحاسبة معيار فيالوارد  التقويم إعادة لنموذج وفقا المثال، سبيل على(  ھب

ً  تقويم إعادة تخفيض نھاأ على تقويمه معاد ألصل   .اآلخر المعيار لذلك وفقا

 تمت صلأل الھبوط سارةخ نإف ،وبالرغم من ذلك. لخسارةا أو الربح ضمن تقويمه يُعاد لم صلأل الھبوط خسارة ثباتإ يتم             61
 عادةإ فائض في غالمبل الھبوط خسارة فيه بالقدر الذي ال تتجاوز خراآل الشامل الدخل ضمن ثباتھاإ يتم تقويمه عادةإ

  .صلألا ذلكل التقويم عادةإ فائض تخفض تقويمه عادةإ تمت صلأل هالھبوط ھذ خسارة مثل. لذلك األصل نفسه التقويم

 أن تُثبت المنشأة على يجب، فبه تعلقذي يال لألصل الدفتري المبلغ من أكبر ھبوطال لخسارة المقدر المبلغ يكون عندما            62
ً التزام ً  ذلك كان إذا، وفقطإذا،  ا   .آخر معيار بموجب مطلوبا

 لتخصيص تقبليةالمس الفترات في لألصل) االستنفاد( االستھالك مصروفقسط  تعديل يجب، ھبوطال خسارة ثباتإ بعد            63
ً  لألصل، المعدل الدفتري المبلغ  اإلنتاجي رهعم مدى على منتظم أساس على ،)وجدت إن( المتبقية قيمته منه مطروحا
  .المتبقي

ً وفق ھاتحديد يتم ذات عالقة مؤجلة ضريبة التزامات أو أصول يأ نإف ،ھبوط خسارة ثباتإ تم إذا             64  الدولي المحاسبة لمعيار ا
  ).3 التوضيحي المثال انظر( الضريبي بأساسه لألصل المعدل الدفتري المبلغ مقارنة طريق عن 12

  

 والشھرة النقد توليد وحدات

 اتثبإو الدفتري بلغالم وتحديداألصل  ليھاإ يينتم التي النقد توليد وحدة لتحديد المتطلبات ج والملحق 108-66 الفقرات تحدد          65
  .والشھرة النقد توليد لوحدات الھبوط خسائر

  ليھا أصلإتحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي 
  

. ألصل بمفردها نم استرداده الممكن مبلغال تقدير ، فإنه يجباألصل قيمة ھبوط حتمالا على مؤشر ھناك عندما يكون            66
ً  نويك وعندما ال  الممكن المبلغ حددتأن  المنشأة على يجبإنه ف ،بمفرده صلألمن ا استرداده الممكن لغمبال تقدير ممكنا
  ).صلاأل ليھاإ ينتمي التي النقد توليد وحدة( األصل إليھا ينتمي التي النقد توليد وحدة من استرداده

 :إذا بمفرده أصل من استرداده الممكن المبلغ تحديد يمكن ال             67

ً  العادلة قيمته من قريبةبحيث تكون  لألصل االستخدام قيمة مكن تقديري لم   )أ(  االستبعاد تكاليف منھا مطروحا
 المستمر داماالستخ من المستقبلية النقدية التدفقات تقدير الممكن غير من يكون عندما المثال سبيل على(

  ؛)غير ذات أھمية بأنھا لألصل

  .األخرى األصول من النقدية التدفقات تلك عن كبيرٍ  بشكلٍ  قلةمست نقدية تدفقات األصل لم يولد   )ب(

 لنقدا توليد وحدةل– طفق- المبني عليھا يمكن تحديدھما استرداده الممكن المبلغو االستخدام قيمة نإف الحاالت ھذه مثل في
 .األصل ليھاإ ينتمي التي
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  مثال

  

 ولدت وال كخردة فقط ةالخاص الحديدية السكة يمكن بيع. التعدينية أنشطتھا لدعم ةخاص حديدية سكة تمتلك تعدينية منشأة
 .جمالمن في األخرى األصول من التدفقات النقدية الداخلة عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلة داخلة نقدية تدفقات

 ومن ااستخدامھ قيمة تحديد يمكن ال ألنه ة،الخاص ةالحديدي لسكةمن ا استرداده الممكن المبلغ تقدير باإلمكان ليس
 ميتنت التي النقد يدتول وحدة مبلغ بتقدير تقوم المنشأة فإن وبالتالي، .الخردة قيمة عن مختلفة تكون أن المحتمل

  .ككل المنجم أي ،الحديدية السكة إليھا
 

 وتولد األصل شملت أصول مجموعة أصغر ھيالتي ينتمي إليھا األصل  النقد توليد وحدة فإن ،6 الفقرة في ُعرفت كما            68
 تحديد نإ. األخرى األصول مجموعة أو األصول من التدفقات النقدية الداخلة عن كبيرٍ  بشكلٍ  مستقلة داخلة نقدية تدفقات
 صلأل يمكن تحديده ال استرداده الممكن المبلغ وإذا كان. اجتھاد على ينطوي التي ينتمي إليھا األصل النقد توليد وحدة
  .كبير بشكل مستقلة داخلة نقدية تدفقات تولد صولأ مجموعة دنىأ بتحديد تقوم المنشأة فإن بمفرده

 

  مثال

. ستقلةم خطوط خمسة من خط كل على الخدمة من دنىأ حدا يتطلب بلدية مع عقد بموجب خدمات حافالت شركة تقدم
 سارةبخ عملي الخطوط حدأ. مستقل بشكل خط كل من النقدية والتدفقات خط لكل المخصصة صولاأل تحديد يمكن
 . كبيرة

د القابلة للتحدي خلةالتدفقات النقدية الدا من مستوى أدنى فإن حافالت خط أي تقليص خيار لديھا ليس المنشأة ألن
 النقدية اتالتدفق ھو أخرى أصول مجموعات أو أصول من الداخلة النقدية التدفقات عن كبير بشكل والمستقلة

  .ككل تالحافال شركة ھي خط لكل النقد توليد وحدة أن أي. تمعةمج الخمسة الخطوط من المولدةالداخلة 
 

 كانت إذا ما تحديد وفي. شأةلمنا خارج طرافأ من مستلمة النقد وما يعادل نقدل داخلة تدفقات ھي التدفقات النقدية الداخلة            69
 وأ( صولأ من لةالتدفقات النقدية الداخ عن كبير بشكل مستقلة) صولأ مجموعة وأ( صلأ منالداخلة  النقدية التدفقات

 لعمليات دارةاإل مراقبة كيفية ذلك في بما المختلفة العوامل الحسبان في تأخذ ةالمنشأ نإف ،خرىأ) صولأ مجموعات
 تراللقرا دارةاإل اتخاذ ةكيفي وأ) المواقع الفردية، والمناطق اإلقليميةو األعمال،و ،نتاجاإل خطوط مثالً من خالل( المنشأة
  .نقد ليدتو وحدة تحديد على مثلةأ 1 التوضيحي المثال يوفر. وعملياتھا المنشأة صولأاستبعاد  وأ استمرار عن

 يجب صولاأل مجموعة أو األصل ذلك نإف صولأ مجموعة وأ صلأ ينتجھا التي للمنتجات سوق نشطة وجود حالة في           70
ً  نتاجاإل أو كل بعض استخدام يتم انك ولو حتى ،نقد توليد وحدةعلى أنه  تعيينه لتدفقات النقدية ا كانت ذاإو .داخليا
 تقديرات فضلأ داماستخ المنشأة على يجبف الداخلي التحويل بتسعير تتأثر نقد توليد وحدة وأ صلأ يولدھا التي الداخلة

 :تقدير في حر أساس تنافس على تتم معاملة في تحقيقه يمكن الذي المستقبلي) سعاراأل(للسعر دارةاإل

  نقد؛ توليد وحدة أو صلأ قيمة تحديد في المستخدمة الداخلة المستقبلية النقدية التدفقات  )أ(

 تتأثر خرىأ نقد توليد وحدات أو صولأ أليٍ  االستخدام قيمة تحديد في المستخدمة المستقبلية النقدية التدفقات  )ب(
 .الداخلي التحويل بتسعير

للمنشأة  خرىأ وحدات قبل من يستخدم صولأ مجموعة وأ صلأ ينتجه الذي المنتج كل وأ المنتج من جزء كان إذا حتى           71
 نقد توليد حدةو يشكل صولاأل مجموعة وأ صلاأل ذلك نإف ،)نتاجإ عملية من وسيطة مرحلة في منتج ،مثالعلى سبيل ال(

 توليد يعتستط صولاأل مجموعة وأ صلاأل نأل وذلك. سوق نشطة في نتاجاإل بيع تستطيع المنشأة كانت ذاإ منفصلة
 استخدام عندو. خرىأ صولأ مجموعات وأ صولأ منالداخلة  النقدية التدفقات عن كبير بشكل مستقلة داخلة نقدية تدفقات

 دنق ليدتو وحدة وأ رخآ صلأ أي وأ هھذ النقد توليد وحدة بمثل التي تتعلق التوقعات/الموازنات  لىإ المستندة المعلومات
 افضلأ تعكس ال اخليالد التحويل سعارأ كانت ذاإ المعلومات ھذهتعدل  المنشأة نإف ،الداخلي التحويل بتسعير تتأثر خرىأ

 . أساس تنافس حر على تتم معاملة في عليھا الحصول يمكن التي المستقبلية لألسعار دارةاإل تقديرات
  

  .التغيير مبرراً  يكن لم ام األصول، أنواع أو نفس األصل لنفس ألخرى فترة من ثابٍت شكٍلب النقد توليد وحدات تعيين يجب            72

 أنواع أو أن ،سابقة فترات في إليھا ينتمي كان التي تلك عن مختلفة نقد توليد وحدة إلى ينتمي األصل أن المنشأة عندما تقرر            73
 توليد وحدة عن إفصاحات تتطلب 130 الفقرة فإن تغيرت، قد ي إليھا أصلالتي ينتم نقدال توليد لوحدةالمجمعة األصول 

  .النقد توليد وحدةھبوط ل عندما تُثبت أو تعكس خسارة النقد،
 

  نقد توليد لوحدة الدفتري والمبلغ الممكن استرداده المبلغ
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ً مطروح النقد توليد لوحدة ةالعادل القيمة ھو النقد توليد وحدة من استرداده الممكن مبلغال نإ            74  ةوقيمأ االستبعاد تكاليف منھا ا

 إلى 57- 19 الفقرات في إشارة أي فإن من وحدة توليد النقد استرداده الممكن مبلغال تحديد ولغرض. أكبر أيھما استخدامھا
  ".نقد توليد وحدة" إلى شارةإ نھاأ على تقرأ" صلأ"

 استرداده الممكن مبلغلا تحديد بھا يتم التي الطريقة مع متسق ساسأ على نقد توليد لوحدة الدفتري المبلغ تحديد يجب             75
  .النقد توليد وحدة من

 :نقد توليد لوحدة الدفتري المبلغ             76

 معقول ساسأ على تخصيصھا وأ عزوھا بشكل مباشر، فقط يمكن التي صولاأل تلكل الدفتري المبلغ يتضمن  )أ(
 خداماالست قيمة حديدت في المستخدمة مستقبليةال الداخلة نقديةال تدفقاتال ستولدو النقد توليد وحدة لىإ ،وثابت
  النقد، توليد لوحدة

 ال النقد توليد وحدةمن  استرداده الممكن مبلغال يكن لم ما قد تم اثباته، التزام ألي الدفتري المبلغ يتضمن ال  )ب(
  .الحسبان في تزاماالل ھذا خذأ دون تحديده يمكن

ً  النقد توليد لوحدة العادلة القيمة ألن ھذا نظراً  تثناء باس تحديدھما يتم استخدامھا وقيمة االستبعاد تكاليف منھا مطروحا
 لفقرتينا انظر( ثباتھاإ مت قد التي وااللتزامات النقد توليد وحدة من جزءاً  ليست التي باألصول التي تتعلق النقدية التدفقات

  ).43و 28

 تيار لتوليد تستخدم وأ تولد التي صولاأل جميع تضمين المھم فمن ،ستردادالا مكانيةإ يموتقل صولاأل يتم تجميع ماعند           77
 بالكامل ادقابلة لالسترد بدوت قد النقد توليد وحدة ، فإنذلكبخالف . النقد توليد وحدة في الصلة ذات التدفقات النقدية الداخلة

 النقدية اتالتدفق في تسھم صولاأل بعض نأ ورغم ،الحاالت بعض وفي. ھبوط خسارة في الحقيقة قد حدثت هنأ حين في
 ھذا يكون وقد. ابتوث معقول ساسأ على النقد توليد لوحدة تخصيصھا يمكن الفإنه  ،نقد توليد لوحدة المقدرة المستقبلية

 ھذه التعامل مع كيفية 103- 80 الفقرات توضح. ز الرئيسيالمرك صولأ مثل ةالشرك صولأ وأ للشھرة بالنسبة الحال ھو
  .للھبوط نقدال توليد وحدة اختبار في صولاأل

. النقد توليد وحدة منداده المبلغ الممكن استر لتحديد المثبتة االلتزامات بعض الحسبان في أن تؤخذ الضروري من يكون قد            78
 العادلة القيمة نإف الحالة ھذه وفي. التزام تحمل المشتري من يتطلبس نقدال وليدت وحدة استبعاد كان ذاإ ذلك يحدث قدو

 صولأ بيع ثمن ھو دالنق توليد لوحدة) النھائي االستبعاد من المقدر النقدي التدفق وأ( االستبعاد تكاليف منھا مطروحا
 النقد دتولي لوحدة لدفتريا المبلغ بين مفيدة ارنةمق وإلجراء. االستبعاد تكاليف منه مطروحا معا وااللتزام توليد النقد وحدة

 لغھاومب لنقدتوليد ا حدةو استخدام قيمة من كل تحديد عند يخصم لاللتزام الدفتري المبلغ نإف منھا استرداده الممكن المبلغو
  .الدفتري

 

  مثال

 أعمال من االنتھاء ندع حالته لىإ وقعالم بإعادة المالك يقوم أن فيھا القوانين تتطلب دولة في منجم بتشغيل تقوم شركة
 وتم. التعدين عمالأ بدء قبل زالتهإ جبت الذي الصخري الغطاء استبدال حالته لىإ الموقع إعادة تكلفة وتشمل. التعدين

 تخصيصه مت الذي المبلغ ثباتإ وتم. الصخري الغطاء إزالة بمجرد الصخري الغطاء استبدال لتكاليف مخصص ثباتإ
 تكاليفمقابل  خصصلم الدفتري المبلغ. للمنجم نتاجياإل العمر مدى على استھالكه ويتم المنجم تكلفة من جزء نهأ على
 . عادةاإل لتكاليف الحالية القيمة يعادل ما وھو عملة وحدة 500 ھو عادةاإل

 عروض على منشأةلا حصلت. ككل المنجم ھي للمنجم النقد توليد وحدة. الھبوط لتحديد المنجم باختبار المنشأة تقوم 
 الغطاء دةبإعا سيلتزم المشتري أن حقيقة السعر ذلك ويعكس. عملة وحدة 800 يقارب بسعر المنجم لشراء مختلفة

 عملة وحدة 1200 اتقريب تساوي المنجم استخدام وقيمة. ھميةأ ذاتليست  للمنجم االستبعاد تكاليف. حالته لىإ الصخري
        .عملة وحدة 1000 ھو للمنجم الدفتري المبلغ. حالته لىإ الموقع عادةإ تكاليف باستثناء

  يتبع..

  

  

 

 

 يتبع...
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  مثال

                                                                                            
 الحسبان في المبلغ ھذا ويأخذ. نقدية وحدة 800 ھي تبعاداالس تكاليف منھا مطروًحا النقد توليد لوحدة العادلة القيمة
 توليد لوحدة تخداماالس قيمة فإن لذلك ونتيجة. لھا مخصص تكوين بالفعل تم والتي حالته إلى الموقع إعادة تكاليف
 روًحامط عملة حدةو 1200( عملة وحدة 700 بـ تقدروبذلك  الحسبان في اإلعادة تكاليف أخذ بعد تحديدھا يتم النقد
 للمنجم تريالدف المبلغ وھو عملة وحدة 500 ھو النقد توليد لوحدة الدفتري والمبلغ). عملة وحدة 500 منھا

). عملة دةوح 500( حالته إلى الموقع إعادة تكاليف لمخصص الدفتري المبلغ منھا مطروًحا) عملة وحدة1000(
  . الدفتري مبلغھا زيد عني النقد توليد وحدة من استرداده الممكن مبلغال فإن ولذلك،

  ".عملة وحدات" مقومة بوحدات عملة النقدية المبالغ المعيار ھذا في) أ(

 

د وحدةمن  استرداده الممكن مبلغال فإن عملية ألسباب             79 د تولي تم النق ده ي ا تحدي د أحيانً ي في األخذ بع بأن األصول الت  الحس
زًءا ليست ن ج دة م د وح د تولي ى( النق بيل عل ال، س الغ المث تحقة المب ن المس دينين م ة الم رىا أو األصول المالي أو ) ألخ

 وفي). األخرى اتوالمخصص التقاعد ومعاشات للدائنين المستحقة المبالغ المثال، سبيل على( إثباتھا تم قد التي االلتزامات
 الدفتري بالمبلغ ضهاألصول وتخفي لتلك الدفتري بالمبلغ زيادته تتم النقد توليد لوحدة الدفتري المبلغ فإن الحاالت ھذه مثل
  .اللتزاماتا لتلك

  الشھرة
 

 النقد توليد لوحدات الشھرة تخصيص       

 وحدة لكل - االستحواذ تاريخ من - تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم التي الشھرة تخصيص يجب ،الھبوط اختبار لغرض            80 
 تآزر نم تستفيد أن يتوقع والتي المستحوذة، للمنشأة النقد توليد وحدات اتمجموع أو ،النقد توليد وحدات من

 أو الوحدات هلھذ مخصصة المستحوذ عليھا للمنشأة خرىاأل االلتزامات أو األصول كانت إذا عما النظر بغض ،التجميع
  :  أن لھا يجب شھرةال تخصيص يتم وحدات مجموعة أو وحدة كل. الوحدات مجموعات

 الداخلية اإلدارة ألغراض الشھرة مراقبة فيه تمت الذي المنشأة في األدنى المستوى تمثل     ) أ(

 القطاعات" 8 المالي للتقرير الدولي المعيار من 5 الفقرةُعرف بموجب  كما تشغيلي قطاع من أكبر تكون ال  ) ب(
.التجميع قبل" التشغيلية

 التي األخرى األصول من تنشأ تيال المستقبلية االقتصادية المنافع يمثل صالً أ تعد ع أعمالتجمي في ثباتھاإ يتم التي الشھرة             81
 – نقدية تدفقات ةالشھر تولد وال. منفصل بشكل ثباتھافردي وال إ بشكل تحديدھا يتم الو تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم

ً  وتسھم ،األصول مجموعات أو األصول عن – مستقل بشكل  فيو. متعددة نقد دتولي لوحدات النقدية فقاتالتد فيغالبا
 موعاتلمج فقط ولكن الفردية، النقد توليد جزافي لوحدات غير أساس على الشھرة تخصيص يمكن ال األحيان بعض
 الداخلية اإلدارة ضألغرا الشھرة مراقبة فيه تمت الذي المنشأة في األدنى المستوى فإن لذلك، ونتيجة. نقد توليد وحدات
 قراءة يجب. ھال الشھرة تخصيص يمكن ال ولكن ،الشھرة بھا تتعلق والتي النقد توليد وحدات من عدد من أحيانًا يتكون
 - يضاأ – نھاأ على لھا شھرةال صتخصي يتم التي النقد توليد وحدة لىإ ج والمحلق 99- 83 الفقرات في الواردة شاراتاإل
   . لھا شھرةال تخصيص تمالتي ي نقدال توليد وحدات مجموعة لىإ شاراتإ

 تدير التي الطريقة يعكس مستوى في الھبوط لتحديد رةــالشھ اختبار 80 الفقرة في الواردة اتــالمتطلب تطبيق عن جــينت            82
اُ يرورض ليس ضافيةإ يرتقر نظمةأ فإن تطوير وبناًء عليه،. طبيعيا بھا الشھرة ترتبط التي والطريقة عملياتھا بھا المنشأة
   .عادة

 تخصيص فيه يتم ذيال المستوى مع الھبوط اختبار لغرض لھا شھرةال تخصيص يتم التي النقد توليد وحدة تتوافق ال قد           83
 مكاسب ياسق لغرض" األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات آثار" 21 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا شھرةال

 بتخصيص 21 ليالدو المحاسبة معيار بموجب مطالبة المنشأة كانت إذا ،المثال سبيل علىف. األجنبية العمالت وخسائر
 الھبوط باختبار امبالقي مطالبة ليست فھي األجنبية العمالت خسائرو مكاسب قياس لغرض نسبيًا دنيا مستويات لىإ شھرةال
  . لداخليةا اإلدارة ألغراض المستوى اھذ عند الشھرة بمراقبة أيًضا تقم لم ما المستوى نفس في الشھرة قيمة في

  

  

 

 يتم التي السنوية الفترة ةنھاي قبل يتم أن يمكن ال تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم التي للشھرة األولي التخصيص كان إذا             84
  .االستحوذ خاريت بعد تبدأ التي األولى السنوية الفترة نھاية قبل يتم األولي التخصيص نإتجميع األعمال ف فيھا
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 بشكل مؤقت تجميع أعمال نع وليةاأل المحاسبة تحديد أمكن ذاإ ،"تجميع األعمال" 3 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب           85
 : المستحوذة المنشأة فإن ،التجميع افيھ يتم التي الفترة نھاية في فقط

 .لمؤقتةا القيم تلك باستخدام التجميع عن تحاسب       ) أ(

 سوف لن تزيد عن لتياو ،القياس فترة في وليةاأل المحاسبة كمالإل جةتين المؤقتة القيم لتلك تعديالت أي تُثبت     )ب(
 .االستحواذ تاريخ من شھرا عشر اثني

 نھاية قبل عالتجمي في ثباتھاإ يتم التي للشھرة ولياأل التخصيص كمالإ نباإلمكا -أيضاً  -يكون ال قد ،الحاالت ھذه مثل في
 بموجب المطلوبة تالمعلوما عن فصاحاإل المنشأة فعلى الحال ھو ذلك كان ذاإو. التجميع فيھا يتم التي السنوية الفترة
   . 133 الفقرة

م إذا              86 ھرةال تخصيص ت دة ش د لوح د تولي ت نق أة وقام تبعاد المنش ات دىحإ باس ي العملي ك ف دة تل إ ،الوح ھرة نف  الش
 :أن يجب المستبعدة بالعملية بطةالمرت

  االستبعاد؛ على الخسارة أو المكسب تحديد عند للعملية الدفتري المبلغ تُضمَّن في       ) أ(

 المنشأةتكن  لم ما ،به المحتفظ النقد توليد وحدة من والجزء المستبعدة للعملية النسبية القيم أساس علىتُقاس     ) ب(
  .بعدةالمست بالعملية المرتبطة الشھرة أفضل بشكلٍ  تعكس أخرى طريقة ھناك نأ على قادرة على أن تبرھن

  
  مثال

  

 المخصصة ةالشھر .لھا شھرةال تخصيص تم نقد توليدوحدة  من جزءً  كانت عملية عملة وحدة100 منشأة بمبلغ باعت
الذي يمكن  لغمبال .جزافيا الإ ،الوحدة تلك من دنىأ مستوى في صولأ بمجموعة ربطھا وأ تحديدھا يمكن ال للوحدة

  .عملة وحدة 300 به المحتفظ النقد توليد وحدة من الجزء ذلك من استرداده

 في أصول موعةبمج ربطھا أو جزافي غير بشكل تحديدھا يمكن ال النقد توليد لوحدة المخصصة الشھرة ألن نظراً 
 بيةالنس القيم أساس لىع قياسھا يتم استبعادھا تمي التي بالعملية ةالمرتبط الشھرة فإن ،الوحدة تلك من أدنى مستوى
 لوحدة ةالمخصص شھرةال من المائة في 25 وبناًء عليه، فإن. به المحتفظ الوحدة من الجزء وذلك المستبعدة للعملية
  .بيعھا قد تم التي للعملية الدفتري المبلغ يضمن في النقد توليد

 

 كان التي النقد توليد داتوح من أكثر أو واحدة تكوين غيرت بطريقة تقريرھا عدادإ ھيكل يمتنظ بإعادة منشأةال قامت إذا            87
 إعادة تُجرى أن ويجب. المتأثرة الوحدات لىإ الشھرة تخصيص إعادة يتم أن يجب فإنه ،لھا شھرة تخصيص تم قد

 توليد وحدة يف لعملية منشأةال اداستبع عند استخدامه تم الذي لكذل مماثل نسبي قيمة مدخل باستخدام ھذه التخصيص
 بالعملية تبطةالمر الشھرة أفضل بشكلٍ  تعكس أخرى طريقة ھناك نأ علىقادرة على أن تبرھن  المنشأةتكن  لم ما، نقد

 .تنظيمھا المعاد
  
 

  مثال

 طھارب وأ تحديدھا يمكن ال" أ" للوحدة المخصصة والشھرة". أ" نقد توليد لوحدة السابق في شھرة تخصيص تم
ً  الإ" أ" من دنىأ مستوى في صولأ بمجموعة " ج"و" ب" ھي دنق توليد وحدات ثالث في ودمجھا" أ" تقسيم يتم. جزافيا

 ". د"و

 في لأصو بمجموعة ربطھا أو جزافي غير بشكل تحديدھا يمكن ال" أ" للوحدة المخصصة الشھرة ألن نظراً 
 لألجزاء النسبية القيم أساس على" د"و" ج"و" ب" الوحدات إلى تخصيصھا إعادة فيتم ،"أ" من أدنى مستوى
  ".د"و" ج"و" ب" مع األجزاء تلك دمج قبل" أ" للوحدة الثالثة

 

  لھبوطيد ادلتح شھرة لھا نقد توليد وحدات اختبار

 نإف الوحدة، تلكل تخصيصھا يتم لم ولكن نقد توليد بوحدة متعلقة الشھرة عندما تكون ،81 الفقرة في ھو موضح كما           88
ن خالل م قد تكون ھبطت قيمتھا، الوحدةأن  على مؤشر ھناك متى ما كان الھبوط، لتحديد اختبارھا يجب الوحدة
 للفقرة وفقا ھبوط خسارة اي ثباتإ يجبو. استرداده الممكن مع مبلغھا ،شھرة يأ استثناءب ،الدفتري المبلغ مقارنة

104 .  
 دومحد غير إنتاجي مرع له ملموس غير اصالً  الدفتري مبلغھا في 88 الفقرة في الموضحة نقدال يدتول وحدة عندما تتضمن           89

 10 الفقرة فإن النقد، توليد وحدة من كجزءفقط  الھبوط لتحديد األصل ذلك اختبار بعد ويمكن لالستخدام متاح غير أو
ً سنوي  - أيًضا – الوحدة اختبار يتم أن تتطلب     الھبوط. لتحديد ا
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أن  على مؤشر اكھن ومتى ما كان سنوياً، الھبوط لتحديد لھا شھرة تخصيص تمالتي ي نقدال توليد وحدة اختبار يجب           90
 من تردادهاس الممكن مبلغال مع الشھرة، ذلك في بما الدفتري، المبلغ من خالل مقارنة الوحدة قد ھبطت قيمتھا،

 والشھرة دةالوح فإن ،للوحدة الدفتري المبلغ لوحدة يزيد عنمن ا تردادهاس الممكن مبلغوعندما يكون ال. لوحدةا
 لغمبعن ال لوحدةل الدفتري المبلغ وعندما يزيد. ليھما على أنھما لم تھبط قيمتھماإالنظر  يجب الوحدة لتلك المخصصة

ً  خسارة ثباتإ المنشأة على فيجبلوحدة، من ا استرداده الممكن   .104 للفقرة ھبوط وفقا

  ]ُحذفت[           -91
95   

 الھبوط  اختبارات توقيت       

أن  ، شريطةنويةس فترة خالل وقت أي في لھا شھرة تخصيص تم نقد توليد لوحدة الھبوط السنوي اختبار يمكن إجراء             96
 أوقات ھبوط فيال لتحديد مختلفة نقد توليد لوحدات اختبار إجراء يتم وقد. سنة كل من هنفس الوقت في يتم االختبار

تجميع  في يهاالستحواذ عل تمقد  نقد توليد لوحدة المخصصة الشھرة أو كل بعض إذا كان ،وبالرغم من ذلك. مختلفة
  .الحالية سنويةال الفترة انتھاء الھبوط قبل لتحديد الوحدة تلك اختبار فيجب ،الحالية السنوية الفترة أعمال خالل

 هنفس الوقت في لھبوطا لتحديد اختبارھا يتم لھا شھرة تخصيص تم التي النقد توليد وحدة تشكل األصول التي كانت إذا            97
. الشھرة ضمت التي الوحدة الھبوط قبل لتحديد اختبارھا يجب فإنه ،الشھرة تضم التي الوحدة اختبار فيه يتم الذي

 يتم لھا شھرة تخصيص تم التي النقد توليد وحدات من مجموعة تشكل التي النقد توليد وحدات كانت إذا وبالمثل،
 اختبارھا جبي الفردية الوحدات فإن الشھرة، تضم التي الوحدات مجموعة مع هنفس الوقت الھبوط في لتحديد اختبارھا
 . الشھرة تضم التي الوحدات مجموعة الھبوط قبل لتحديد

  
 في أصل قيمة في وطھب على مؤشر ھناك يكون قد ،الھبوطلتحديد لھا  شھرة يصتخص تم نقد توليد وحدة اختبار وقت في             98

 أي بإثبات وتقوم ،الً وأ الھبوط لتحديد األصل باختبار تقوم المنشأة فإن الحاالت ھذه مثل في. شھرةال تتضمن التي وحدةال
 ھناك يكون قد مثلوبال. تحديد الھبوطل شھرةال تتضمن التي النقد توليد وحدة اختبار قبل األصل لذلك الھبوط من خسارة
 تختبر شأةالمن فإن ،الحاالت ھذه مثل في. شھرةال تتضمن وحدات مجموعة في نقدتوليد  وحدة قيمة ھبوط على مؤشر
 مت التي الوحدات وعةمجم أن تختبر قبل ،الوحدة ھبوط لتلك خسارة أي وتُثبت ،اوالً  الھبوط لتحديد للنقد المولدة الوحدة

 . لتحديد الھبوط لھا ھرةش تخصيص
  

 تم نقد توليد وحدةمن  استرداده الممكن للمبلغ سابقة فترة فيإجراؤھا  تم ةتفصيلي يةحسابعملية أحدث  استخدام يمكن             99
  :التالية ابطجميع الضو أن يتم استيفاء شريطة الحالية الفترة في الوحدة الھبوط لتلك اختبار في لھا شھرة تخصيص

 للمبلغ حسابث بأحد القيام تم منذ كبير تغير فيھا يحدث لم للوحدة المكونة األصول وااللتزامات تكون نأ      )أ(
 . استرداده الممكن

  جوھري ھامشب للوحدة الدفتري المبلغ يزيد عن مبلغ عنه نتج قد استرداده الممكن للمبلغ أحدث حساب نأ     ) ب(

 الممكن للمبلغ سابحبأحدث  القيام منذ تغيرت قد التي والظروف وقعت قد التي حداثاأل تحليلاستناداً إلى  نهأ      )ج(
 ھو للوحدة لحاليا الدفتري المبلغ من قلأ حاليا استرداده الممكن المبلغ يكون ان تحديد احتمال فإن استرداده
  .بعيد احتمال

 ةالشرك أصول

 جةمعال جھاز أو ،لمنشأةل قسم مبنى أو رئيسال مركزال مبنى مثل أقسام صولأ أو أصول مجموعات ةالشرك أصول تتضمن          100
 ألصول المعيار ذاھ في المحدد للتعريف مستوف األصل كان إذا ما المنشأة ھيكل ويحدد. أبحاث مركز أو إلكترونية بيانات
 تدفقات عن مستقلة لةداخ نقدية تدفقات تولد ال أنھاھي  ةالشرك ألصول المميزة والخصائص. بعينھا نقد توليد لوحدة الشركة
  .حصالف قيد النقد توليد وحدة إلى الدفتري مبلغھا أن يُعزى يمكن وال االخرى األصول مجموعات أو األصول

رده ةشرك أصلمن  استرداده الممكن المبلغ فإن ،منفصلةداخلة  نقدية تدفقات تولد ال الشركة أصول ألننظراً          101  يمكن ال بمف
 نإف ةشرك صلأ قيمة في ھبوط احتمال على مؤشر ھناك كان ذاإف لذلك ونتيجة. األصل استبعاد اإلدارة قررت إذا إال تحديده
 وتتم ةالشرك أصل ليھاإ ينتمي التي للنقد المولدة الوحدات مجموعة وأ للنقد المولدة للوحدة تحديده يتم استرداده الممكن المبلغ
  .104 للفقرة وفقا ھبوط خسارة يأ ثباتإ يتم. هھذ النقد توليد وحدات مجموعة او النقد توليد لوحدة الدفتري بالمبلغ مقارنته

  

 

 قيد النقد توليد بوحدة تتعلق التي الشركة أصول جميع تحديد المنشأة على يجب الھبوط، لتحديد نقد توليد وحدة اختبار عند        102
  :شركة ألصل يالدفتر المبلغ من جزًء كان وإذا. الفحص
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 بما ،للوحدة الدفتري المبلغ أن تقارن المنشأة على يجب، فالوحدة لتلك وثابت معقول ساسأ على هتخصيصيمكن    ) أ(
 يتم أن يجبو. استرداده الممكن مبلغھامع  ،للوحدة تخصيصه تم الذي ألصل الشركة الدفتري المبلغ جزء ذلك في
ً  ھبوط خسارة يةأ ثباتإ  . 104 للفقرة وفقا

 :أن المنشأة على يجبف لتلك الوحدة، وثابت معقول ساسأ على هتخصيص كنمي ال   ) ب(

 أية ثباتإو منھا استرداده الممكن مبلغالمع  ،ةالشرك أصل باستثناء ،للوحدة الدفتري المبلغتقارن     )1(
ً  خسارة  ,104 للفقرة ھبوط وفقا

أن يمكن  والتي الفحص قيد النقد توليد وحدة تتضمن التي النقد توليد وحداتل أصغر مجموعة تعين    ) 2(
 .وثابت معقول اساس على ةالشرك ألصل الدفتري المبلغ من لھا جزء يخصص

 ةالشرك ألصل تريالدف المبلغ جزء ذلك في بما ،تلك النقد توليد وحدات لمجموعة الدفتري المبلغ تقارن     ) 3(
 أي ثباتإ يجبو .الوحدات مجموعةمن استرداده  الممكن مبلغال مع، الوحدات لمجموعة المخصص
   .104 للفقرة ھبوط وفقا خسارة

  
  .ةالشرك صولأ على المتطلبات ھذه تطبيق 8 التوضيحي المثال يوضح          103

  نقد توليد الھبوط لوحدة خسارة

 ةشرك أصل وأ شھرة تخصيص تم نقد وليدت وحدات من مجموعة أصغر( نقد توليد لوحدة ھبوط ثبات خسارإأن يتم  يجب         104
 الدفتري بلغالم من أقل) الوحدات مجموعة أو( لوحدةا من استرداده الممكن مبلغال يكون عندما، وفقطعندما، ) لھا

 أو( الوحدة ألصول الدفتري المبلغ لتخفيض الھبوط خسارة تخصيص يتم أن ويجب). الوحدات مجموعة( للوحدة
  :االتي ترتيبال حسب) الوحدات مجموعة

  ؛النقد توليد) وحدات مجموعة أو( لوحدة تخصيصھا تم شھرة ألي الدفتري المبلغ تخفيضأوالً، ل     ) أ(

 الوحدة يف أصل لكل الدفتري المبلغ أساس على بالتناسب) الوحدات مجموعة أو( لوحدةل االخرى لألصول ،ثم   ) ب(
  ). الوحدات مجموعة(

ً  تھاثباإ ويتم فردية صولقيمة أھبوط  خسائرعلى أنھا  الدفترية المبالغ في اتالتخفيض ھذه تعامل أن ويجب  للفقرة وفقا
60.  

ً  ھبوط خسارة تخصيص عند       105  علىاأل القيمة دون ما إلى ألصل الدفتري المبلغ تخفيض لمنشأة، ال يجوز ل104 للفقرة وفقا
 : التالية القيم بين من

 )للقياس قابلة كانت إذا( االستبعاد تكاليف منھا ًحامطرو العادلة قيمته     ) أ(

 )للتحديد قابلة كانت إذا(استخدامه  قيمة   ) ب(

  صفر   ) ج(

 كان يالذو ،)الوحدات مجموعة( الوحدة األخرى في  ألصول بالتناسب ل الھبوط خسارة مبلغ يجب أن يتم تخصيص 
   .لألصل تخصيصه سيتم ذلك خالف

 لبيتط المعيار ھذا فإن ،قدن توليد وحدةل بمفرده أصل كلمن  استرداده الممكن المبلغ تقديريكون من الممكن عملياً  عندما ال        106
ً  تخصيصا  تعمل النقد وليدت وحدة أصول  جميع ألننظراً  , الشھرة بخالف,  الوحدة أصول تلك بين الھبوط لخسارة جزافيا

  .سويًا

 ):67 الفقرة انظر(ال يمكن تحديده  بمفرده أصلمن  استرداده نالممك المبلغ إذا كان        107

 وأ االستبعاد كاليفت منھا مطروحا العادلة قيمته من أكبر الدفتري مبلغه كان إذا لألصل ھبوط خسارة إثبات يتم     ) أ(
  ؛أكبر يھماأ ،105و 104 الفقرتين في المبينة التخصيص إجراءات نتائج

 لو تىح ذلك وينطبق العالقة. ذات النقد توليد وحدة قيمة في ھبوط يحدث لم إذا ھبوط لألصل خسارة إثبات يتم ال     ) ب(
 .الدفتري مبلغه من أقل االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا لألصل العادلة القيمة كانت

  
 

  مثال

 القيمة نإ. أن تتعرض للتلف قبل تعمل كانت كما تعمل الأنھا  رغم ،تعمل تزال ال ولكنھا لتلف مادي تعرضت ماكينة
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. مستقلة داخلة نقدية تدفقات تولد ال والماكينة. الدفتري مبلغھا من قلأا االستبعاد تكاليف منھا مطروحا للماكينة العادلة
 النقدية التدفقات عن كبير بشكل مستقلة داخلة نقدية تدفقات وتولد الماكينة تتضمن للتحديد قابلةأصول  مجموعة صغرأو
 خطأن  خط االنتاجمن  استرداده الممكن مبلغيُظھر ال. الماكينة إليه تنتمي الذي نتاجاإل خط صول األخرى ھياأل من
  . قيمته تھبط لم ككل نتاجاإل

 .ماكينةال باستبدال اإلدارة تعھداً من تعكسال  اإلدارةالتوقعات المعتمدة من قبل  /الموازنات : 1 فتراضإ

 :ةالماكين استخدام قيمة ألن لماكينة بمفردھا نظراً من ا استرداده كنالمم مبلغال تقدير يمكن وال
 االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة قيمتھا عن تختلف قد) أ(
 )اإلنتاج خط( الماكينةإليھا  تنتمي التي النقد توليد لوحدة فقط تحديدھا يمكن) ب(

  

 عادةإ ىإل تحتاج قد ةشأالمن فإن ومع ذلك،. ھبوط للماكينة سارةخ إثبات يتم البناًء عليه،  .نتاجاإل خط قيمةتھبط  لم
 استھالك طريقة أو أقصر استھالك فترة مطلوبا يكون وربما .للماكينة االستھالك أو طريقة االستھالك فترة تقويم
 .نشأةالممن قبل ة تصادياالق المنافع به تستھلك نأ يتوقع الذي أو النمط للماكينة المتبقي اإلنتاجي العمر لتعكس أسرع

 لمستقبلا في وبيعھا نةالماكي باستبدال اإلدارة تعھدا من تعكس اإلدارة التوقعات المعتمدة من قبل /الموازنات :2 افتراض 
 أھمية.ات ذ ب أنھا غير قدرتُ  استبعادھا حين إلى للماكينة المستمر االستخدام من النقدية والتدفقات. القريب

 فإن ،يهبناًء عل .ستبعاداال تكاليف منھا مطروحا العادلة قيمتھا من أنھا قريبة على الماكينة ماستخدا قيمة يمكن تقدير
 اي( اكينةإليھا الم نتميت التي النقد توليد وحدةالنظر إلى  يتميمكن تحديده وال  لماكينةمن ا استرداده الممكن مبلغال

 تمي فإنه ،الدفتري ھامبلغ من قلأ االستبعاد تكاليف منھا مطروحا للماكينة العادلة القيمة ألننظراً و). االنتاج خط
   .ھبوط للماكينة خسارة إثبات

 

 خسارة من متبقي بلغم يأ مقابل التزام إثبات يجب ،105و 104 الفقرتين فيالواردة  المتطلبات تطبيق تم قد يكون أن بعد       108
  .يالمال للتقرير آخر دولي معيار بموجب مطلوبًا ذلك يكون, عندما وفقط, عندما نقد توليد الھبوط لوحدة

  
 الھبوط  خسارة عكس
 

 ھذه تستخدم. سابقة فترات في نقد وليدت أو وحدة ألصل إثباتھا ھبوط تم خسارة لعكس المتطلبات 116- 110 الفقرات تحدد        109
 إضافية تطلباتم تحديد تم وقد. نقد ليدتو أو وحدة منفرد أصل على القدر بنفس تنطبق ولكنھا": أصل" مصطلح المتطلبات
  .125و 124 شھرة في الفقرتينولل 123و 122 الفقرتين في نقدال توليد وحدة، ول121- 117 الفقرات في المنفرد لألصل

ي ُمثبتة فبوط ھ خسارة نأ على مؤشرأي  ھناك كان إذا ما بتقويم تقرير فترة كل نھاية في تقوم أن المنشأة على يجب       110
 القبيل، من ھذا مؤشروعندما يوجد أي . أنھا قد انخفضت أو موجودة تعد لمربما  الشھرة خالف ألصل فترات سابقة
  .ألصلا من استرداده الممكن مبلغال تقدرأن  المنشأة فيجب على

 تعد لمبما ر الشھرة خالف ألصل سابقة فترات في مثبتةھبوط  خسارة نأ على مؤشر اي ھناك كان إذا ما تقويم عند       111
 :التالية المؤشرات ، كحد أدنى،الحسبأن في تأخذ ان ةالمنشأ علىيجب  هفإن انخفضت، أو أنھا قد موجودة

  للمعلومات الخارجية المصادر     

 .الفترة خالل بشكل جوھري ازدادت قد األصل قيمة أن على يمكن مالحظتھا مؤشرات ھناك      ) أ(

 البيئة في منشأةال على يجابيإ أثر لھا مھمة تغيرات ،القريب المستقبل في أو أنھا ستحدث ،ترةالف خالل حدثت    ) ب(
 اً موجھ األصل يكون التي السوق أو في المنشأة فيھا تعمل التي أو القانونية أو االقتصادية ،أو السوقية ،التقنية

    . الھ

 ومن ،لفترةا خالل انخفضت قد االستثمارات على للعائد األخرى السوق أو معدالت السوق في معدالت الفائدة     )ج(
 مبلغلاتزيد و األصل استخدام قيمة حساب في المستخدم الخصم معدل على االنخفاضات تلك تؤثر أن المرجح
  .بشكل ذي أھمية نسبية ألصلا من استرداده الممكن

  
  
  
  
  

  للمعلومات الداخلية المصادر

 في المنشأة على يجابيإ أثر لھا مھمة  تغيرات، القريب المستقبل في أن تحدث وقعتيأو  ،الفترة خالل حدثت    ) ) د(
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. بھا األصل أن يستخدم أو يتوقع يستخدم بھا التي طريقةفيه أو ال أن يستخدم أو يتوقعالمدى الذي يستخدم فيه 
 العملية ھيكلة أو إعادة صلاأل أداء أو تعزيز لتحسين الفترة خالل التي تم تحملھا التكاليف التغيرات ھذه وتشمل
 .إليھا األصل ينتمي التي

 كان ممافضل، أ أو سيكون أفضل، ھو لألصل االقتصادي األداء أن إلى يشير ةالداخلي التقارير من دليل توفري   ھـ) (
ً متوقع   .ا

  
خسارة ھبوط س المؤشرات لبشكل رئي 111رات االنخفاض المحتمل في خسارة الھبوط الواردة في الفقرة ـــتعكس مؤش       112

  .12محتملة في الفقرة 

، د تكون انخفضتألصل خالف الشھرة ربما لم تعد موجودة أو ق ن خسارة ھبوط تم إثباتھاأھناك مؤشر على  عندما يكون       113
وفقا  تُعدلوزم أن تُنقح يل ة قدن العمر اإلنتاجي المتبقي وطريقة االستھالك (االستنفاد) أو القيمة المتبقيأفإن ھذا قد يشير إلى 

  للمعيار الدولي للتقرير المالي المنطبق على األصل، حتى ولو لم يتم عكس خسارة ھبوط لألصل.

ناك تغيير في وفقط عندما، يكون ھ ،عندما ھرةــالش الفــخ ألصل ةــسابق فترات في مثبتةھبوط  ارةــخسيجب عكس        114
ون ھذا ھو دما يك. وعنتم إثباتھا ألصل منذ آخر خسارة ھبوطا من مبلغ الممكن استردادهالتقديرات المستخدمة لتحديد ال

سترداده. تلك ألصل إلى مبلغه الممكن الزيادة المبلغ الدفتري  ،117الحال، فتجب، باستثناء ماھو موضح في الفقرة 
   ھبوط.الالزيادة ھي عكس خسارة 

 قامت الذي التاريخ منذ ،البيعمن أو  االستخدام من ماإ ،ألصلل المحتملة المقدرة الخدمة يف ھبوط زيادةال خسارة عكس ظھريُ        115
 الذي التقديرات في رييالتغ تحديد المنشأة من 130 الفقرة تتطلب. األصل ھبوط لذلك خسارة بإثبات مرة آخر في المنشأة فيه

 :التقديرات في راتيغيالت مثلةأ تشمل. المحتملة المقدرة الخدمة في الزيادة في تسبب

 وًحامطر العادلة القيمة إلى ديستن استرداده الممكن المبلغ كان إذا ما أي( استرداده الممكن للمبلغ األساس في راً يتغي      ) أ(
  ؛ أو)االستخدام أو قيمة االستبعاد تكاليف منھا

 ةالمستقبلي النقدية فقاتالتد أو توقيت مبلغ في اً ريتغي ،االستخدام قيمة إلى يستند استرداده الممكن المبلغ كان إذا   ) ب(
 ؛ أو الخصم معدل أو في المقدرة

 اتمكون تقدير في اً تغير ،االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة القيمة إلى يستند استرداده الممكن المبلغ كان إذا    ) ج(
  .االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة القيمة

لما خلة تزداد كقات النقدية الداالن القيمة الحالية للتدف فقط نظراً صل أكبر من مبلغ األصل الدفتري األقد تصبح قيمة استخدام          116
ض األحيان في بع أصبحت تلك التدفقات أقرب. بناًء عليه، فإن خسارة الھبوط ال يتم عكسھا فقط بسبب مرور الوقت (يسمى

  ألصل أكبر من مبلغه الدفتري. من ا المبلغ الممكن استرداده" الخصم)، حتى ولو أصبح تفكيك"

  منفرد ألصل ھبوط خسارة عكس

 الذي الدفتري لمبلغاعن  يزيد الأ يجب الشھرة خالف ھبوط ألصل خسارةبعد الزيادة التي تُعزى إلى عكس  الدفتري المبلغ       117
  السابقة.  لسنواتا في ھبوط لألصل خسارة إثبات يتم لم لو يماف) االستنفاد أو االستھالك صافي بعدال( تحديده سيتم كان

 واالستنفاد أد صافي بعالتحديده ( كان سيتمالمبلغ الدفتري الذي  عنالشھرة  خالفأي زيادة في المبلغ الدفتري ألصل      118
عادة إثل ماسبة عن وفي المح .يمعادة تقوإ تعدفيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل في السنوات السابقة االستھالك) 

  التقويم ھذه فإن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي الذي ينطبق على األصل.

تمت بمبلغ  جالً ما لم يكن األصل مس ،الربح أو الخسارة ضمنفورا الشھرة  خالفخسارة الھبوط ألصل عكس  إثباتيجب         119
محاسبة يار الآخر للتقرير المالي (على سبيل المثال، نموذج إعادة التقويم في مع تقويمه بموجب معيار دولي عادةإ

تقويم  إعادةنه زيادة من أعلى تقويمه  عادةإتمت في خسارة الھبوط ألصل  تخفيضأي  معالجة). ويجب 16الدولي 
  للتقرير المالي.  اآلخر المعيار الدولي ذلكبموجب 

 لذلكالتقويم  فائض إعادةوھي تزيد  ،الدخل الشامل اآلخر ضمن عادة تقويمهإتمت  ألصل ھبوطخسارة إثبات عكس يتم         120
ل الذي نفس األصوبقدر ما يكون قد تم في السابق إثبات خسارة ھبوط ضمن الربح أو الخسارة لذلك،  وبالرغم مناألصل. 

  الربح أو الخسارة.  منض إثباتھا -يضا أ –عادة تقويمه، فإن عكس خسارة الھبوط تلك يتم إتمت 

رات المستقبليةفي  لألصلاالستھالك (االستنفاد)  قسطيجب تعديل ھبوط، الخسارة إثبات عكس بعد         121 غ لتخ الفت صيص المبل
  تبقي. الم منتظم على مدى عمره اإلنتاجيلألصل مطروًحا منه قيمته المتبقية (إن وجدت) على أساس المعدل الدفتري 

 

 نقدال توليد ھبوط لوحدةال خسارة عكس
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 الدفترية المبالغ التناسب معب – الشھرة باستثناء - ألصول الوحدة نقدال توليد وحدةل الھبوط خسارة عكس يجب أن يخصص      122
 وإثباتھا لمنفردةلألصول ا الھبوط لخسائر عكسأنھا  على الدفترية المبالغ في الزيادات ھذه معاملة جبتو. األصول لتلك
ً وف    .119 للفقرة قا

ً  نقدال توليد ھبوط لوحدةال خسارة عكس مبلغ تخصيص عند       123 ألكثر  ألصل دفتريال المبلغ زيادة ، ال يجوز122 للفقرة وفقا
  : أصغر ايھما التاليين المبلغين من

 )للتحديد قابالً  كان إذا( منھا استرداده الممكن مبلغال       ) أ(

 ھبوط لألصل خسارة ثباتإ لم يتم لو فيما) االستنفاد أو االستھالك بعدصافي ال( تحديده سيتم كان الذي يالدفتر المبلغ      )ب(
 .السابقة السنوات في

صول األ على بالتناسب األصل، على تخصيصه سيتم لذلك خالفا كان الذي ،الھبوط خسارة عكس مبلغ تخصيص يجب 
 .الشھرة باستثناء ،الوحدة األخرى في

  للشھرة ھبوط ارةخس عكس

  الحقة. فترة في ال يجوز عكسھاللشھرة  المثبتةھبوط ال خسارة        124

في المبلغ الممكن  ي زيادةأداخليًا. ولدة تإثبات الشھرة الم" األصول غير الملموسة" 38معيار المحاسبة الدولي يمنع       125
ة ھرة المتولدفي الش بوط لتلك الشھرة، من المرجح أن تكون زيادةلشھرة في الفترات التي تلي إثبات خسارة ھا من استرداده

ً كونھا  بدالً منداخلياً    .لخسارة ھبوط مثبتة للشھرة المقتناة عكسا

  
 اإلفصاح

 

 : األصول فئات من فئة لكل يلي عما االفصاح المنشأة على يجب         126

 الشامل الدخل قائمة في لالمستق) البنود( والبند الفترة خالل أو الخسارة الربح ضمن إثباتھا تم التي الھبوط خسائر مبلغ    ) أ(
 .تلك فيه الھبوط خسائر دراجإالذي تم 

 الدخل قائمة في ستقلالم) البنود( والبند الفترة خالل أو الخسارة الربح ضمن إثباتھا تم الھبوط التي خسائر عكس مبلغ   ) ب(
 .فيه كتل الھبوط خسائر عكس تم الذي الشامل

 .فترةال خالل اآلخر الشامل الدخل ضمن إثباتھا تم التي تقويمھاالمعاد  األصول علىالھبوط  خسائر مبلغ   ) ج(

  .الفترة لخال اآلخر الشامل الدخل ضمن إثباتھا تمالتي  تقويمھا المعاداألصول  على الھبوط خسائر عكس مبلغ    ) د(

  متشابھة من حيث طبيعتھا واستخدامھا في عمليات المنشأة. صول ھي مجموعة أصولاألفئة          127

صول. على سبيل األلفئة عنھا  فصاحيتم اإلمع المعلومات األخرى التي  126المعلومات المطلوبة في الفقرة  يمكن عرض       128
وفقا  اية الفترة،ة ونھفي بداي ، يمكن تضمين ھذه المعلومات في مطابقة المبلغ الدفتري للعقارات، واآلالت والمعدات،المثال

  .16ھو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي لما 

 عدادإ يجب قطاع لكل ليي عما فصاحاإل 8 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا قطاعية معلومات تقدم التي المنشأة على يجب       129
 :عنه تقرير

  .الفترة خالل اآلخر الشامل والدخل أو الخسارة بحالر ا ضمنإثباتھ تم التيالھبوط  خسائر مبلغ    ) أ(

  .الفترة خالل اآلخر الشامل والدخل أو الخسارة الربح ضمن اإثباتھ تم التيالھبوط  خسائر عكس مبلغ   )ب(

 ارةخس عكسو أ إثبات تم نقد توليد أو وحدة ،)الشھرة ذلك في بما( منفرد ألصل يلي عما فصاحاإل المنشأة على يجب       130
 :الفترة خالل لھا ھبوط 

  .ھبوطال خسارة عكسأو إثبات إلى أدت التي األحدث والظروف     ) أ(

 .عكسهأو  إثباته تم الھبوط الذي خسارة مبلغ   ) ب(

  :ألصل منفرد   ) ج(

  

 
 األصل طبيعة      ) 1(



   36 الدولي المحاسبة معيار
 

ة  قارير الماليمؤسسة المعايير الدولية  للت  ©  20  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

 تقديم يجب الذي القطاع ،8 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا قطاعية معلومات تقدم المنشأة كانت إذا    ) 2(
  .األصل إليه ينتمي الذي عنه تقرير

 :نقد توليد وحدةل    ) د(

أو  ،جغرافية نطقةأو م ،تجارية أو عملية ،أو آالت ،إنتاج خط كانت إذا مامثل: ( النقد توليد وحدةل وصف     ) 1(
ً قطاع  ).8 المالي رللتقري الدولي المعيار في كما ُعرف عنه تقرير اعداد يجب ا

 معلومات متقد المنشأة كانت إذا، األصول و فئات حسب ا أو عكسھاإثباتھ تم تيالھبوط ال خسارة مبلغ   ) 2(
  ، حسب القطاع الذي يجب إعداد تقرير عنه، 8 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا قطاعية

 الممكن مبلغلل السابق التقدير منذ تغير قد النقد توليد وحدة لتحديد فئات األصول في تجميع كان إذا   ) 3(
 سبابأاألصول و لتجميع والسابقة الحالية للطريقة وصف ،)وجد نإ( النقد توليد وحدة من استرداده

  .النقد توليد وحدة تعيين بھا يتم التي الطريقة تغيير

 وحدةمن (ن األصل م استرداده الممكن مبلغال كان إذا وما) النقد توليد وحدة( ألصلله استرداد الممكن مبلغالـ)     ھ(
  .استخدامه أو قيمة االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة قيمته وھ) النقد توليد

 أن تفصح المنشأة على يجبف ،االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة القيمة ھو استرداده الممكن المبلغ كان إذا      )و(
  : التالية المعلومات عن

 القيمة قياس صنيفت فيه يتم الذي) 13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر( العادلة لقيمةتسلسل ا ىمستو    ) 1(
 يمكن" الستبعادا تكاليف" كانت إذا الحسبأن ما في األخذ دون() بأكملھا نقدال توليد وحدة( لألصل العادلة
 ). حظتھامال

 لطريقة صفو ،العادلة القيمة تسلسل من 3 والمستوى 2 مستوىال في المصنفة العادلة القيمة لقياسات    ) 2(
 تغيير ھناك انك وإذا. االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة القيمة قياس في المستخدمة التقويم) طرق(
 .رإجراء التغيي )أسباب( وسبب التغيير ذلك عن أن تفصح المنشأة على يجب، فالتقويم طريقة في

 افتراض لك ،العادلة القيمة تسلسل من 3 والمستوى 2 المستوى في المصنفة العادلة لقيمةا لقياسات    ) 3(
 االفتراضاتو. االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة للقيمة تحديدھا في اإلدارة إليه استندت رئيس

. لھا اسيةحس أكثر) نقدال توليد وحدة( من األصل استرداده الممكن مبلغال يكونالتي  تلك ھي الرئيسة
 حاليال القياس في المستخدم الخصم) معدالت( معدل عن أن تفصح - أيًضا – المنشأة على ويجب

 أحد باستخدام اقد تم قياسھ االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة القيمة عندما تكون السابق والقياس
  . الحالية القيمة طرق

 والتقدير الحالي يرالتقد في المستخدم الخصم) التمعد( معدل م،االستخدا يمةق ھو المبلغ الممكن استرداده كان إذا   ) ز(
 .االستخدام لقيمة) وجد إن( السابق

 تم التي بوطالھ خسائر عكس مجموع الھبوط وعن خسائر مجموع عن التالية المعلومات عن فصاحاإل المنشأة على يجب        131
 .130 للفقرة وفقا اعنھ معلومات يأ عن احفصاإل يتم لم والتي الفترة خالل اإثباتھ

 . لھبوط ا خسائر بعكس لألصول المتأثرة الرئيسة والفئات الھبوط بخسائر لألصول المتأثرة الرئيسة الفئات    ) أ(

 .الھبوط ھذه خسائر عكسو الھبوط خسائر إثبات إلى أدت التي الرئيسة والظروف األحداث   ) ب(

) لنقدتوليد ا(وحدات  األصول المبلغ الممكن استرداده منة على أن تفصح عن االفتراضات المستخدمة لتحديد تُشجع المنشأ         132
المستخدمة لقياس  تتطلب من المنشأة أن تفصح عن معلومات عن التقديرات 134خالل الفترة. وبالرغم من ذلك، فإن الفقرة 

د في ودجي غير محشھرة أو أصل غير ملموس له عمر إنتا يتم تضمينما وحدة توليد النقد عندمن المبلغ الممكن استرداده 
  المبلغ الدفتري لتلك الوحدة.

 إلى الفترة ع أعمال خاللتجمي ضمن المقتناة الشھرة من جزء يأ الفترة تخصيص نھاية في تم قد ،84 للفقرة وفقا يكن، لم إذا        133
 ذلك بقاء سبابأ معجنبا إلى جنب  تخصيصه يتم لم الذي المبلغ عن فصاحاإل فيجب) وحدات مجموعة( نقد توليد وحدة
  تخصيص.  دون المبلغ
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 تتضمن التي توليد النقد وحداتمن  استردادھا الممكن مبالغال قياسل المستخدمة التقديرات
  دةومحد غير إنتاجية أعمار لھا ملموسة غير أصوالً شھرة أو 

 يكونوالتي ) وحدات عةمجمو( نقد توليد وحدةلكل ) و(-)أ( بموجب المطلوبة المعلومات عن أن تفصح المنشأة على يجب        134
 الوحدة لتلك هتخصيص تم الذي دةومحد غير إنتاجية أعمار لھا التي الملموسة األصول غيرأو  للشھرة الدفتري المبلغ

 أعمار لھا يالت الملموسة األصول غير أو للشھرة الدفتري المبلغ مجموع مع مقارنةً بال كبيراً ) الوحدات مجموعة(
  .للمنشأة دةومحد غير إنتاجية

 .)الوحدات مجموعة( للوحدة تخصيصه تم الذي للشھرة الدفتري المبلغ     ) أ(

 مجموعة لوحدةل تخصيصه تم الذي دةومحد غير إنتاجية أعمار لھا التي الملموسة لألصول غير الدفتري المبلغ   ) ب(
 .)الوحدات

 االستخدام قيمة يأ) (الوحدات مجموعة( لوحدةمن ا استرداده الممكن مبلغال تحديد عليه بناءً  تم الذي األساس    ) ج(
 )االستبعاد تكاليف منھا مطروًحا العادلة أو القيمة

 :االستخدام قيمة إلى يستند )الوحدات مجموعة( لوحدةمن ا استرداده الممكن مبلغال كان إذا      ) د(

 أحدث طيھاتغ التي للفترة النقدية للتدفقات توقعاتھا في اإلدارة إليه استندت رئيس افتراض لك    ) 1(
 الوحدة نم استرداده الممكن مبلغال يكونالتي  تلك الرئيسة ھي االفتراضات .التوقعات/الموازنات

 .لھا حساسية أكثر) الوحدات مجموعة(

 ھذه كانت واءس رئيس افتراض لكل التي تم تعيينھاا) القيم( لقيمةاتحديد ل اإلدارة لطريقة وصف        ) 2(
 الخارجية المصادر مع متفقة ،الحال مقتضى حسب ،أو سابقة تجربة تعكس) القيم( القيمة

 ارجيةالخ أو المصادر السابقة التجربة عن تختلف ذااولم كيف ،كذلك تكن وإذا لم ،للمعلومات
 . للمعلومات

 تمت التي لتوقعاتا/الموازنات على بناءً  النقدية التدفقات مداھا على اإلدارة قعتتو التي الفترة        ) 3(
 قدنتوليد  لوحدة سنوات خمس من اطول فترة عند استخدامو ،اإلدارة قبل من المصادقة عليھا

 .مبررة االطول الفترة تلكلماذا تكون  توضيح ،)وحدات مجموعة(

أحدث الموازنات  اتغطيھ التي الفترة بعد النقدية التدفقات توقعات اطاستنب في المستخدم النمو معدل      ) 4(
أو  ،اتللمنتج االجل طويل النمو معدل متوسط يزيد عن نمو معدل أي استخدام ومبرر لتوقعات،ا/

 مجموعة( الوحدةللسوق التي تكون أو  ،المنشأة فيھا تعمل التي لبلدانأو ا أو البلد ،الصناعات
 . اموجھة لھ )الوحدات

 النقدية التدفقات توقعات على المطبق الخصم) معدالت( معدل         ) 5(

 منھا مطروًحا دلةالعا القيمة إلى يستند) الوحدات مجموعة( لوحدةا من استرداده الممكن مبلغال عندما يكونـ)      ھ(
 .االستبعاد فتكالي منھا حامطرو العادلة القيمة قياس في المستخدم التقويم) طرق(طريقة ،االستبعاد تكاليف

 يتم لم وإذا. 13 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المطلوبة اإلفصاحات بأن تقدم مطالبة غير والمنشأة
) حداتو مجموعة( لوحدة المعلن السعر باستخدام االستبعاد تكاليف منھا مطروحا العادلة القيمة قياس
 : التالية علوماتالم عنأن تفصح ا المنشأة على يجبف ،مماثلة

. االستبعاد اليفتك منھا مطروًحا العادلة للقيمة تحديدھا في اإلدارة إليه استندت رئيس افتراض كل      ) 1(
) وحداتال مجموعة( من الوحدة استرداده الممكن مبلغال يكونالتي  تلك الرئيسة ھي االفتراضات

 .لھا حساسية أكثر

 تلك كانت إذا وما سرئي افتراض لكل التي تم تعيينھا) أو القيم( القيمة ديدتحل اإلدارة لطريقة وصف        ) 2(
 ت،للمعلوما خارجية مصادر مع متفقة الحال، مقتضى حسب أو أنھا، سابقة تجربة تعكس القيم
 .وماتللمعل الخارجية أو المصادر السابقة التجربة عن تختلف ذااولم كيف كذلك، تكن لم وإذا

 قياس تصنيف فيه يتم الذي) 13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر( العادلة لقيمةسلسل ات ىمستو       )أ2(
  .)الحسبان في االستبعاد تكاليف مالحظة مكانيةإ خذأ دون( بأكملھا العادلة القيمة فئة

 .روسبب (أسباب) إجراء التغيي التغيير التقويم، طريقة في تغييرا ھناك عندما يكون       )ب2(

  

  

 على يجبف ،خصومةالم النقدية التدفقات توقعات باستخدام االستبعاد تكاليف مطروحا منھا العادلة القيمة قياس تم إذا
 :لتاليةا المعلومات عن أن تفصحا المنشأة
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 .النقدية التدفقات اإلدارة مداھا توقعت على التي الفترة) 3(

  .نقديةال التدفقات توقعات الستنباط المستخدم النمو معدل) 4(

 .النقدية التدفقات توقعات على المطبق الخصم) معدالت( معدل) 5(

 استرداده الممكن مبلغلل تحديدھا في دارةاإل إليه استندت رئيس افتراض في معقول بشكل محتمل اتغير كان إذا     ) و(
 نع) حداتالو مجموعة( للوحدة الدفتري المبلغ سوف يتسبب في زيادة) الوحدات مجموعة( لوحدةمن ا
 : استرداده الممكن مبلغھا

 .الدفتري ھامبلغعن ) الوحدات مجموعة( لوحدةمن ا استرداده الممكن مبلغال يزيد به الذي المبلغ     ) 1(

 .الرئيس لالفتراض تعيينھا تم التي القيمة     ) 2(

 مترتبة آثار يأ إدراج بعد ،الرئيس لالفتراضالتي تم تعينھا ا القيمة به يجب أن تتغير الذي المبلغ    ) 3(
 يكون لكي ،استرداده الممكن المبلغ قياسل األخرى المستخدمة المتغيرات على التغيير ذلك على
  .الدفتري لمبلغھا مساويا )الوحدات مجموعة( لوحدةمن ا استرداده الممكن مبلغال

 عبر ةومحدد يرغ إنتاجية أعمار لھا ملموسة ول غيرأو أص لشھرة الدفتري المبلغ أو كل بعض تخصيص تم قد كان إذا          135
) اتوحد مجموعة( وحدة لكل ه الطريقةبھذ المخصص المبلغ وكان ،متعددة نقد توليد) وحدات مجموعات( وحدات
 غير اجيةإنت أعمار لھا التي الملموسة أو األصول غير للشھرة الدفتري المبلغمجموع  مع بالمقارنة كبيرا ليس
 ول غيرأو األص للشھرة الدفتري المبلغ مجموع إلى باإلضافة ،الحقيقة تلك عن فصاحاإل فيجب أةللمنش دةومحد

 إلى افةإض). الوحدات مجموعات( الوحدات لتلك تخصيصه تم الذي دةومحد غير إنتاجية أعمار لھا التي الملموسة
أو  فتراضاال نفس إلى تستند) وحداتال مجموعات( الوحدات تلك من ألي استردادھا الممكن المبالغ كانت إذا ،ذلك

 غير تاجيةإن أعمار لھا التي الملموسة أو األصول غير للشھرة الدفتري المبلغ مجموع وكان الرئيسة االفتراضات
 أعمار لھا التي الملموسة أو األصول غير للشھرة الدفتري المبلغ مجموع مع بالمقارنة كبيرا لھا المخصص دةومحد

  :جنبا إلى جنب مع ،الحقيقة تلك عن فصاحاإل المنشأة فعلى للمنشأة، دةومحد غير إنتاجية

 ).الوحدات مجموعات( الوحدات لتلك المخصصة للشھرة الدفتري المبلغ مجموع       ) أ(

 الوحدات لتلك هتخصيص تم الذي دةومحد غير إنتاجية أعمار لھا التي الملموسة لألصول غير الدفتري المبلغ مجموع    ) ب(
 ).الوحدات مجموعات(

 .الرئيس )االفتراضات( لالفتراض وصف      ) ج(

 القيمة تلك كانت اءسو الرئيس )االفتراضات(لالفتراض تعيينھا تم التي )القيم(القيمة تحديدل اإلدارة لطريقة وصف      ) د(
 كيف ،ذلكك تكن لم إذاوللمعلومات،  خارجية مصادر مع تتفق الحال، مقتضى حسب أو، سابقة تجربة تعكس) القيم(

 . للمعلومات الخارجية أو المصادر السابقة التجربة عن تختلف ذااولم

 المبالغ عمجموفي أن يزيد  سوف يتسبب الرئيس )االفتراضات(االفتراض في معقول بشكل محتمل تغيير كان إذا    ) ھـ(
 : استردادھا الممكن مبالغھا ) عنالوحدات مجموعات( للوحدات الدفترية

 مجموععن  )الوحدات مجموعات( لوحداتمن ا استرداده الممكن مبلغال مجموع يزيد به الذي المبلغ     ) 1(
 .الدفترية مبالغھا

 .الرئيس) االفتراضات( لالفتراض تعيينھا تم التي) القيم( القيمة     ) 2(

 بعد ،الرئيس ت)(االفتراضاتراضلالف التي تم تعيينھاا) القيم( القيمة تتغير بهيجب أن  الذي المبلغ     )3(
 ،استرداده نالممك المبلغ لقياس المتغيرات األخرى المستخدمة على التغيير عن ناتجة ثارآ أي إدراج
 لمجموع مساويا) الوحدات مجموعات(لوحداتل استردادھا الممكن مبالغال مجموع يصبح لكي

 .الدفترية مبالغھا

من ه مبلغ الممكن استردادترحيل أحدث عملية حسابية تفصيلية تم إجراؤھا في فترة سابقة لل 99 أو 24يمكن، وفقا للفقرة            136
حالية لفترة ال(مجموعة الوحدات) في ا (مجموعة وحدات) واستخدامھا في اختبار الھبوط لتلك الوحدة وحدة توليد نقد

الوحدات)  مجموعة( لومات المتعلقة بتلك الوحدةشريطة استيفاء الضوابط المحددة. وعندما تكون ھذه ھي الحال فإن المع
لة للمبلغ الممكن تتعلق بالعملية الحسابية المرح 135و 134دراجھا في اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين إالتي تم 

  استرداده.

  .135و 134اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  9المثال التوضيحي  يوضح           137
  

  

 السريان وتاريخ حولالت حكامأ
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  ]ُحذفت[          138

 :على المعيار ھذا أن تطبق المنشأة على يجب          139

 31 فيمتعلق بھا ويكون تاريخ االتفاق ال تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم التي الملموسة واألصول غير الشھرة    ) أ(
 .أو بعده 2004 مارس

  ه.أو بعد 2004 مارس 31 في تبدأ التي األولى السنوية الفترة بداية من ستقبليبأثر ماألصول األخرى  جميع     ) ب(

رة المتواريخ السريان متطلبات ھذا المعيار قبل  بتطبيق 139عليھا الفقرة  تنطبقالمنشآت التي  تُشجع            140 . 139حددة في الفق
المعيار  ن تطبقأ – أيضا –تواريخ السريان تلك، فيجب عليھا بتطبيق ھذا المعيار قبل منشأة الإذا قامت  وبالرغم من ذلك،

  .ه) في الوقت نفس2004في  كما نُقح( 38ومعيار المحاسبة الدولي  3الدولي للتقرير المالي 

ايير المعجميع دمة في ) المصطلحات المستخ2007(كما نُقح في  "الماليةالقوائم عرض " 1معيار المحاسبة الدولي ل عدّ          أ140
أن تطبق لمنشأة ا يجب على. 129و ،126و ،120و ،61الفقرات  فقد عدل المعيار الدولية للتقرير المالي. إضافة إلى ذلك

ق معيار المحاسبة منشأة بتطبيالقامت  وإذا. هأو بعد 2009يناير  1السنوية التي تبدأ في  على الفتراتتلك التعديالت 
  .التعديالت على تلك الفترة األبكرتطبيق رة أبكر، فيجب على فت) 2007(كما نُقح في  1الدولي 

 95- 91لفقرات ا وحذف ،139و ،85و ،81و ،65) الفقرات 2008(كما نُقح في  3عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي       ب 140
ر يناي 1 يدأ فالسنوية التي تب على الفتراتتلك التعديالت يجب على المنشأة أن تطبق وأضاف الملحق (ج).  138و

يضا أ -بكر، فيجب أ على فترة) 2008(كما نُقح في  3منشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي القامت  وإذا. دةأو بع 2009
  .األبكرالفترة على تلك تطبيق التعديالت  -

لى يجب ع. 2008ايو صدر في مالمُ  "المعايير الدولية للتقرير المالي التحسينات على"(ھـ) بموجب 134الفقرة  ُعدلت       ج 140
وإذا . طبيق األبكرويسمح بالت. 2009يناير  1 أو بعد السنوية التي تبدأ في على الفتراتالتعديل  المنشأة أن تطبق ذلك

  عن تلك الحقيقة. فصاحاإلعليھا  قامت منشأة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فيجب

يار المع علىلتعديالت (ا مشتركة أو منشأة زميلة لسيطرةأو منشأة خاضعة ، تابعةتكلفة االستثمار في منشأة أضاف "        د 140
در في الُمص )27الدولي  معيار المحاسبة" وألول مرةالدولية للتقرير المالي  تطبيق المعايير" 1الدولي للتقرير المالي 

 1 في ة التي تبدأالسنوي لي على الفتراتذلك التعديل بأثر مستقب (ح). يجب على المنشأة أن تطبق12الفقرة  ،2008مايو 
 4 اترفي الفق واردةالعالقة المنشأة بتطبيق التعديالت ذات القامت  وإذا. ويسمح بالتطبيق األبكر. هأو بعد 2009يناير 

(ح) في الوقت 12في الفقرة  ل الواردتطبيق التعديعلى فترة أبكر، فيجب عليھا  27أ من معيار المحاسبة الدولي 38و
   . هسنف

). يجب على المنشأة أن ب( 80الفقرة  2009" الُمصدر في ابريل التحسينات في المعايير الدولية للتقرير الماليل "عدً        ھـ 140
لتطبيق األبكر. وإذا . ويسمح باهأوبعد 2010يناير  1تطبق ذلك التعديل بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  فصاح عن تلك الحقيقة.بيق التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلمنشأة بتطالقامت 

  [ُحذفت]         و140

  [ُحذفت]        ز140

 والعنوان ،4الفقرة ، 2011في مايو الُمصدرين 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدً        ح 140
لدولي للتقرير المعيار اعند ما تطبق تلك التعديالت  (ح). يجب على المنشأة أن تطبق12 (ح) والفقرة12الفقرة  أعلى

  .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10المالي 

 ،105و ،78و ،28و ،22و ،20و ،12و ،6و ،5الفقرات ، 2011الُمصدر في مايو، 13عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي       ط 140
عندما تطبق تلك التعديالت  أ. يجب على المنشأة أن تطبق53وأضاف الفقرة  27- 25الفقرات  وحذف ،130و ،111و

  .13المعيار الدولي للتقرير المالي 

التعديالت بأثر  تلك ق. يجب على المنشأة أن تطب138الفقرة والعنوان أعلى  134و 130 الفقرتينتعديل  تم 2013في مايو        ي 140
أن تطبق  لمنشأةلوال يجوز . ويسمح بالتطبيق األبكر. هأو بعد 2014يناير  1 ات السنوية التي تبدأ فيرجعي على الفتر
المعيار الدولي للتقرير تطبيق ب -يضا أ - فيھا تقومالفترات (بما في ذلك فترات المقارنة) التي ال  على تلك التعديالت

   .13المالي 
 

  [ُحذفت]       ك 140
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. يجب 2، الفقرة 2014و "، الُمصدر في ماييرادات من العقود مع العمالءاإل" 15المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدً        ل 140
  .15على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ز, 140وو، 140ات وحذف الفقر 5, و4, 2قرات ، الف2014، الُمصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدً        م 140
  .9ك. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 140و

  

 )1998الُمصدر في ( 36 الدولي المحاسبة معيار سحب

 
  ).1998الُمصدر في " ( األصول قيمة في الھبوط" 36 الدولي المحاسبة معيار محل المعيار ھذا يحل         141
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  الملحق أ 
  القيمة الحالية لقياس قيمة االستخدامطرق استخدام 

 غم أنور ستخدام.س قيمة االالقيمة الحالية في قيا طرق استخدام  علىرشاداً إفھو يقدم ال يتجزأ من المعيار.  ھذا الملحق جزءً  يُعد
  .توليد نقدتشكل وحدة  أصول على مجموعة قدر بنفس ال اإلرشاد يستخدم مصطلح 'األصول '، فإنه ينطبق

 الحالية القيمة قياس مكونات

  :األصول بين االقتصادية الفوارق مجتمعة التالية العناصر توضح         1أ

 األصل؛ من عليھا أن تحصل المنشأة تتوقع التي المستقبلية النقدية تدفقاتال تقدير      ) أ(

 المستقبلية؛ النقدية التدفقات تلك أو توقيت مبلغ في المحتملة التغيرات عن التوقعات    ) ب(

 السوق؛ الحالي في المخاطر من الخالي الفائدة معدل في ممثلة ،للنقود الزمنية القيمة     ) ج(

    لألصل؛ المصاحبة التأكد عدم حالة تحمل ثمن      ) د(

لال     )ـھ( رى عوام ي   ،األخ ن الالن دھا يمك ً أ تحدي ا ل( ، حيان عف مث يولة ض ي س) الس ھاالت ي اركونالمش يعكس  ف
  .األصل من أن تحصل عليھا المنشأة تتوقع التي المستقبلية النقدية التدفقاتر تسعي في السوق

ففي . فلظروصل، تبعاً لاألدام أي منھما يمكن استخدامه لتقدير قيمة استخ ،الحالية القيمة لحساب بين مدخلين الملحق ھذا يقابل         2أ
مدخل  وفي ظل. لخصممعدل ا فيمدرجة  1أ الفقرة فيالموضحة ) ھـ(- )ب( لعواملل التعديالت فإن ،"التقليدي" ظل المدخل

 لمعدلةا المتوقعة نقديةال التدفقات إلى التوصل عند تعديالت تتسبب في) ـھ(و) د(و ،)ب( العوامل فإن" التدفق النقدي المتوقع"
، النقدية تالتدفقا وتوقيت مبلغ في المحتملة عن التغيرات التوقعات يعكسل المنشأة المدخل الذي تتبناهاً كان يأو. المخاطر مقابل

 .المحتملة جالنتائ لجميع المرجح المتوسط أيفإن الناتج ينبغي أن يكون عاكساً للقيمة الحالية للتدفقات النقدية، 
 

  عامة مبادئ

ً  رىأخ إلى حالة من ومعدالت الفائدة المستقبلية النقدية التدفقات يرلتقد المستخدمة الطرق تختلفسوف         3أ  المحيطة للظروف تبعا
 قياس عند حاليةال القيمة لطرق استخدام أي تحكم التي ھي التالية العامة المبادئ وبالرغم من ذلك فإن. المعني باألصل
 :األصول

 للتدفقاتالمصاحبة  لكت مع تتفق التي االفتراضات النقدية التدفقات خصمل تستخدم التي معدالت الفائدة يجب أن تعكس      ) أ(
معدل  ،المثال لسبي على. أو تجاھله مرتين احتسابه سيتم االفتراضات بعض أثر فإن ،ذلك وبخالف. المقدرة النقدية
 يعكسلمعدل ا ذلك .التحصيل مستحق قرض من تعاقدية نقدية تدفقات على تطبيقه يتم قد المائة في 12 بنسبة خصم

ذلك  اماستخدال يجوز أن يتم . معينة خصائصذات  لقروض التخلف عن السداد المستقبلية حاالت عن التوقعات
 حاالتعن  تاالفتراضا بالفعل تعكس النقدية التدفقات تلك النمتوقعة نظراً  نقدية تدفقات لخصم نفسه المعدل

 .المستقبلية التخلف عن السداد

 عالقة ال التي عواملوال التحيز كل من من خالية الخصمومعدالت  تقديرھا يتم التي النقدية التدفقات ونتك أن ينبغي    ) ب(
 لتعزيز عمد عن قيمتھا من بأقل المقدرة النقدية التدفقات صافي ظھارإ، المثال سبيل على. المعني باألصل لھا

  .القياس في التحيز دخلي ألصل ةيالظاھر المستقبلية الربحية

ً مبلغ تعكس أن من بدالً  الممكنة النتائج سلسلة الخصم أو معدالت المقدرة النقدية التدفقات يجب أن تعكس      )ج(  ھواً واحد ا
 .مبلغ ممكن قصىھوأأو  مبلغ ممكن دنىأو ھو أ األكثر ترجيحا،

  الحالية للقيمة المتوقعة المدخل التقليدي ومدخل التدفقات النقدية
 

  المدخل التقليدي 

دة عا ومعدل خصم واحد، لمقدرةا النقدية التدفقات من واحدة مجموعةتقليدياً،  ،الحالية للقيمة المحاسبية التطبيقات استخدمت قدل        4أ
حد المتعارف واال الخصم معدل نأ المدخل التقليدي يفترض، الواقع وفي". المخاطر مع المتناسب المعدل" يوصف على أنه

 المدخل فإن عليه، بناءً و. المناسبة المخاطر وعالوة المستقبلية النقدية التدفقات عن التوقعات يعجم يستوعب نأ يمكن عليه
  .الخصم معدل اختيار على يضع جل التركيز التقليدي

  
يق بقليدي سھل التطا مالحظة أصول قابلة للمقارنة في السوق، يكون المدخل التھفي بعض الظروف، مثل تلك التي يمكن في        5أ

ي صول، كما فوق األنسبيا. ولألصول التي لھا تدفقات نقدية تعاقدية، فإنه يتفق مع النمط الذي فيه يصف المشاركون في الس
  في المائة" 12حالة "سند بفائدة 
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 المالية صول غيراأل ياسق مثل ،المعقدة القياس مشاكل بعض مناسب بشكل يعالج ال المدخل التقليدي قد فإن ،وبالرغم من ذلك         6أ
 تحليالً ' المخاطر مع يتناسب معدل' عنالصحيح  البحث يتطلب. قابل للمقارنة بندال يوجد له أو  سوق ألحد بنودھا ليس التي
 الخصم معدل تنتاجاس يجبو. قياسه يتم الذي واألصل معدل فائدة ملحوظ لهو السوق في موجود أصل -  األقل على لبندين

ن أيجب االستنتاج،  لكوللوصول لذ. اآلخر األصل ذلك في الملحوظ معدل الفائدة من قياسھا يتم التي ديةالنق للتدفقات المناسب
 بما القياس يقوم يجب أن ،بناًء عليهو .قياسه يتم الذي األصل لخصائص مشابھة اآلخر لألصل النقدية التدفقات خصائص تكون
 :يلي

 خصمھا؛ مسيت التي النقدية التدفقات سلسلة حددي    ) أ(

  ؛مشابھة نقدية تدفقات خصائص له أن يبدو السوق في آخر أصالً  حددي  ) ب(

 نقدية تدفقات وعتينالمجم كال ھل ،المثال سبيل على( شابھةأنھا مت لضمان البندين من النقدية التدفقات سالسل يقارن  ) ج(
 ؛)مقدرة؟ نقدية واألخرى تدفقات تعاقدية نقدية تدفقات حداھماإ أن أم ،تعاقدية

 من سيولة أقل أحدھما ھل ،المثال سبيل على( اآلخر البند في موجود غير أحد البنود في اُ عنصر ھناك كان إذا وم ماقّ ي    )د(
  ؛)اآلخر؟

ً متشابھ) تتغيران أي( النقدية التدفقات سلسلتي كلتا تسلك نأ المرجح من كان إذا م ماقوّ ي  ) ھ( ً نمطا  اقتصادية أحوال في ا
   .ةمتغير

 مدخل التدفق النقدي المتوقع 

 يستخدم ،ما قياس تطوير فيف. المدخل التقليدي من فعالية أكثر قياس أداة ،الحاالت بعض في ،ھو مدخل التدفق النقدي المتوقع         7أ
ً  األكثر دالواح النقدي التدفق من بدالً  مكنةالم النقدية التدفقات عن التوقعات كل مدخل التدفق النقدي المتوقع  سبيل على .ترجيحا

في  60و ،لمائةافي  10 باحتماالت عملة وحدة 300أو  عملة وحدة 200أو  ،عملة وحدة 100 النقدي التدفق يكون قد ،المثال
 يختلف لنقدي المتوقعامدخل التدفق  فإن عليه.عملة وحدة 220 ھو المتوقع النقدي التدفق .التوالي على المائةفي  30و المائة
 صراحة أكثر صياغات وعلىالمعنية  النقدية للتدفقات المباشر التحليل على التركيز حيث دخل التقليدي منالم عن

 .القياس في المستخدمة لالفتراضات

 ىعل. مؤكدغير  النقدي التدفق توقيت يكون عندما ليةالحا القيمة طرق باستخدام -أيضا  - مدخل التدفق النقدي المتوقع يسمح        8أ
 في 10 تباحتماال سنوات أو ثالث سنتينأو  ،سنة في عملة وحدة 1,000 نقدي تدفق على الحصول يتم قد ،المثال سبيل
 .الحالة تلك في قعةالمتو الحالية القيمة حساب التالي المثال يُوضح. التوالي على, المائة في 30و المائة في 60، والمائة

   عملة  وحدة 952.38     %5 عند احدو عام في عملة وحدة 1.000 ـل الحالية القيمة

 عملة وحدة 5.249                     %10.00 احتمال                                                                    

   عملة وحدة 902.73    %5.25 عند عامين في عملة وحدة 1.000 ـل الحالية القيمة

 عملة وحدة 41.645                   %60.00                                             احتمال                        

   عملة  وحدة 851.61     % 5.50 أعوام 3 في عملة وحدة 1.000 ـل الحالية القيمة

 عملة وحدة 55.482                    30.00%                                                                             

  عملة وحدة 92.368                                                                                   المتوقعة الحالية القيمة

بنسبة ( ملةعحدة و 902.73 لألفضل تقدير التقليدي  الزعمعن تختلف  عملةوحدة  892.6 لمبلغالقيمة الحالية المتوقعة        9أ
لممكنة اي التوقيتات الحساب التقليدي للقيمة الحالية المطبق على ھذا المثال قراراً عن أالمائة). يتطلب في  60 االحتمال

ً لذلك، سوف ال تعكس احتماالت التوقيتات األخرى. وذلك نظراً ألن م خصم في أي عدل التُستخدم للتدفقات النقدية، وتبعا
  ن يعكس حاالت عدم التأكد في التوقيت.أعادلة ال يمكن حساب تقليدي للقيمة ال

قديرات احتماالت لتيين يتساءل البعض عما إذا كان تعو. مدخل التدفق النقدي المتوقععنصر أساس في  ھو استخدام االحتماالت      10أ
التقليدي  ح للمدخللتطبيق الصحيوبالرغم من ذلك، ا .في الواقععلى درجة عالية من الذاتية يوحي بدقة أكبر مما ھو موجود 

   ة المتوقعة.لتدفقات النقديا) يتطلب التقديرات والذاتية نفسھا دون توفير الشفافية الحسابية لمدخل 6(كما تم توضيحه في الفقرة أ

 ضافةإلاوب .المتوقعة يةالنقد التدفقات عناصر رسمي غير تضمن بشكلت الحالية الممارسة في طُورت التي التقديرات من العديد       11أ
ً  المحاسبين فإن ،ذلكإلى   النقدية فقاتالتد احتماالت عن محدودة معلومات باستخدام أصل لقياس الحاجة جھونايو غالبا
 : التالية الحاالت المحاسب واجهت قد ،المثال سبيل على. مكنةالم

ً ترجيح كثرأ النطاق في مبلغ يوجد ال ولكن ،عملة وحدة 250و عملة وحدة 50 بين مايقع في موقع  المقدر المبلغ ) أ(  من ا
 [ عملة حدةو 150 ھو المقدر المتوقع النقدي التدفق فإن، المحدودة المعلومات تلك استناداً إلى. آخر مبلغ أي

)50+250/(2.{   
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ً األكثر والمبلغ ،عملة وحدة 250و عملة وحدة 50 بين مافي موقع يقع  المقدر المبلغ  ) ب( . عملة دةوح 100 ھو ترجيحا

 قالتدف فإن، حدودةالم المعلومات تلك استناداً إلى. معلومة غير مبلغ بكل المتعلقة االحتماالت وبالرغم من ذلك فإن
  .]3)/250+100+50([ عملة وحدة 133.33 ھو المقدر المتوقع النقدي

 وحدة 100أو ) مائةالفي  30 باحتمال( نقدية وحدة 250 ،)المائةفي  10 باحتمال( عملة وحدة 50 المقدر المبلغ سيكون  ) ج(
 وحدة 140 ھو المقدر عالمتوق النقدي التدفق فإن، المحدودة المعلومات تلك استناداً إلى). المائةفي  60 باحتمال( عملة
 .])0.60×100) + (0.30×250) + (0.10×50([ عملة

 كثراأل المبلغأو  ،دنىألاالمبلغ  من االستخدام ل لقيمةفضأ تقديراً  المتوقع المقدر النقدي التدفق وفري نأيُرجح  ،حالة كل في
   .بمفرده مأخوذاً  األكبر ترجيحاً، أو المبلغ

افرة وقد ولبيانات  وصولة المنفعة. في بعض الحاالت، قد يكون لمنشأويخضع تطبيق مدخل التدفق النقدي المتوقع لقيد التكلفة        12أ
 على تطوير قادرة منشأة غيرالاريوھات التدفقات النقدية. وفي حاالت أخرى، قد تكون تكون قادرة على تطوير العديد من سين

لحصول على كلفة االموازنة بين ت ةأكثر من صياغات عامة عن تقلب التدفقات النقدية دون تحمل تكلفة كبيرة. يلزم المنشأ
  ياس.التي ستحدثھا المعلومات في الق إمكانية االعتمادمعلومات إضافية وزيادة 

ھم يقدمون و. مكنةتائج الممن الن بند لوحده أو بند له عدد محدودلقياس  مناسبةالتدفق النقدي المتوقع غير  طرقالبعض أن  رىي      13أ
في  10 ال بنسبةعملة واحتموحدة  10يكون التدفق النقدي أن  في المائة 90 احتمال بنسبة: ألصل بنتيجتين ممكنتين مثاال

 عملةوحدة  109 وھ المثال ذلكالتدفق النقدي المتوقع في ويالحظون أن . عملةوحدة  1,000التدفق النقدي  يكون المائة أن
ً على أنھا ال تمثل أيالنتيجة  تلكوينتقدون    .من المبالغ التي يمكن دفعھا في النھاية ا

سيتم  التكاليف التييع تجمكان الھدف ھو  فإذااس. مع الھدف من القي الخالف أساس أعاله عرضھاالتي تم تعكس التأكيدات مثل       14أ
ھذا المعيار  فإن ن ذلك،لرغم متحملھا، فإن التدفقات النقدية المتوقعة قد ال تنتج تقديراً يمثل بصدق تقدير التكلفة المتوقعة. وبا

ذا المثال صل في ھألمن ااده ن يكون المبلغ الممكن استردأألصل. ومن غير المرجح ا من معني بقياس المبلغ الممكن استرداده
ة ال يدرج حالة عدم وحدات عمل 10وحدات عملة، حتى لو كان ذلك ھو التدفق النقدي األكثر ترجيحاً. ھذا نظراً ألن قياس  10

ً  التأكد للتدفق النقدي في قياس األصل. وبدالً من ذلك، يتم عرض التدفق النقدي غير المؤكد كما لو كان ً متدفقا ال  ؤكداً. نقديا
  وحدات عملة. 10له ھذه الخصائص مقابل  توجد منشأة رشيدة ستبيع أصالُ 

 الخصم معدل

ً       15أ  لخصم المستخدمة ئدةمعدالت الفا فال يجوز أن تعكس ،ألصلل االستخدام قيمة لقياس منشأةال ناهتتب الذي المدخل كان أيا
 بهاحتسا سيتم فتراضاتاال بعض أثر فإن ،ذلك بخالف .المقدرة نقديةال التدفقات تعديل بھا يتم التي المخاطر النقدية التدفقات
  .مرتين

 الغرضو .الخصم عدلم لتقدير البدائل تستخدم المنشأة فإن ،السوق من مباشرة متاح غير ما بأصل الخاص المعدل يكون عندما      16أ
 :يلي لما تقويم السوق اإلمكان، بقدر تقدير، ھو

   لألصل؛ اإلنتاجي العمر نھاية حتى للفترات للنقود نيةالزم القيمة      ) أ(

 إلى التوصل عند تتعديال العوامل تلكبالقدر الذي لم تسبب فيه  ،1أ الفقرة فيالموضحة ) ھـ(و) د(و ،)ب( العوامل    ) ب(
  .التقديرية النقدية التدفقات

 :التالية الحسبأن المعدالت في تأخذ دق المنشأة فإن ،التقدير ھذا مثل إجراء في بداية كنقطة        17أ

 رأسمالية؛األصول ال تسعير نموذج مثل طرق باستخدام محدداً  للمنشأة المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط      ) أ(

  للمنشأة؛ ضافياإل االقتراض معدل    ) ب(

  .السوق في األخرى االقتراض معدالت    ) ج(

 :تعديلھا يجب دالتالمع ھذه بالرغم من ذلك،       18أ

  ؛صلألل المقدرة النقدية بالتدفقات المرتبطة الخاصة المخاطر السوق بھا يقوم التي الطريقة تعكسل     ) أ(

 .المقدرة النقدية تدفقاتال تعديلبھا  تم أو التي لألصل المقدرة النقدية بالتدفقات لھا عالقة ال التي المخاطر نيستثلت   )ب(

  .السعر ومخاطر العملة ومخاطر البلد مخاطر مثل مخاطرالحسبأن ال في خذاأل وينبغي
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 ألن األصل، نظراً اء شر قد مولت بھاالمنشأة  تكونعن ھيكل رأس مال المنشأة والطريقة التي  مستقالً يكون معدل الخصم          19أ
   ألصل.أة شراء االمنشمولت بھا التي  صل ال تعتمد على الطريقةاألمن  أن تنشأالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع 

 األساس المستخدمن بناًء عليه، عندما يكووقبل الضريبة. ھو المعدل أن يكون معدل الخصم المستخدم  55تتطلب الفقرة         20أ
  الضريبة. المعدل قبلليعكس يتم تعديله  األساس ، فإن ذلكالضريبة ھو المعدل بعدلتقدير معدل الخصم 

نشأة معدالت خصم صل. وبالرغم من ذلك، تستخدم الماألعادة، معدل خصم واحد لتقدير قيمة استخدام  تستخدم المنشأة،        21أ
 لھيكل آجال لفة أومنفصلة لفترات مستقبلية مختلفة عندما تكون قيمة االستخدام حساسة لالختالف في المخاطر لفترات مخت

  الفائدة. معدالت 
 

  الملحق ج
ي لتحديد الھبوط ف المسيطرة غير والحصص شھرة لھا المخصصة النقد توليد داتوح اختبار
   قيمتھا

  ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار
تاريخ  من اعتباراً  رةالشھ بإثبات تقوم المنشأة المستحوذة فإن) 2008 عام نُقح فيكما ( 3 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا 1ج

  :أدناه) ب( عن) أ( في الزيادة االستحواذ باعتبارھا
 :يلي ما مجموع) أ(

ً  قياسه يتم الذي المحول العوض) 1( ً  يتطلب الذي ،3 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا تاريخ  في العادلة القيمة عموما
 االستحواذ؛

   ؛3 المالي للتقرير وليالد للمعيار وفقا قياسه يتم الذي المستحوذ عليھا األعمال في مسيطرة غير حصة أي مبلغ) 2(
المنشأة  كانت التي الملكية حقوق في تاريخ االستحواذ للحصة في العادلة القيمة ،مراحل على ينجزتجميع أعمال  في) 3(

 .المستحوذ عليھا األعمال في السابق في بھا تحتفظ المستحوذة
ً  مقاسةتاريخ االستحواذ  في تحملھا تم التي وااللتزاماتالقابلة للتحديد  المقتناة األصول مبالغ صافي) ب(  لدوليا للمعيار وفقا

  .3المالي للتقرير

 الشھرة تخصيص 
 توليد وحدات ن معلى كل وحدة  تجميع أعمال في اقتناؤھا يتم التي الشھرة أن يتم تخصيص المعيار ھذا من 80 الفقرة تتطلب  2ج

 إذا اعم النظر بغض ،تجميعلل يجابيالتآزر اإل من تستفيد أن توقعيُ  التيو المستحوذة، المنشأة في ،النقد توليد مجموعاتأو  ،النقد
 تخصيص الممكن نمو. الوحدات أو مجموعات الوحدات لتلك تعيينھا يتم المستحوذ عليھا للمنشأة أخرى أصول أو التزامات كانت
  .ھافي حصة المسيطرة غير ةللحص ليس نقد توليد وحدة تجميع األعمال إلى من الناتجة يجابيالتآزر اإل ىقو بعض

  الھبوط لتحديد  ختباراال
  ليد النقد.فتري لوحدة تومع المبلغ الدوحدة توليد النقد من مقارنة المبلغ الممكن استرداده  علىالھبوط لتحديد ختبار ينطوي اال  3ج
ي األصول غير المسيطرة في صافمنشأة تقوم بقياس الحصص غير المسيطرة على أنھا  الحصة النسبية للحصص الإذا كانت   4ج

في  سيطرة تدرجير المغالقابلة للتحديد لمنشأة تابعة في تاريخ االستحواذ وليس بالقيمة العادلة، فإن الشھرة التي تخص  الحصص 
نتيجة لذلك، يجب ذة. ومستحومنشأة الوحدة توليد النقد المتعلقة بھا ولكن ال يتم إثباتھا في القوائم المالية للمن المبلغ الممكن استرداده 

. ثم تتم مسيطرةعلى المنشأة أن تُجمع المبلغ الدفتري للشھرة المخصصة للوحدة بحيث يتضمن الشھرة التي تخص الحصص غير ال
  .يمتھاقد ھبطت ق د النقدلوحدة لتحديد ما إذا كانت وحدة توليمن امقارنة ھذا المبلغ الدفتري المعدل مع المبلغ الممكن استرداده 

 الھبوط  خسائر خصيصت
 ثم ومن للوحدة المخصصة للشھرة الدفتري المبلغ لتخفيض تحديدھا ھبوط يتم خسارة أي تخصيص والً أأن يتم  104 الفقرة تتطلب 5ج

  .الوحدة في أصل لكل الدفتري المبلغ أساس على بالتناسبلألصول األخرى 
م يتالھبوط  خسارةنقد، فإن ة غير مسيطرة ھي نفسھا وحدة توليد حصمن منشأة تابعة، لھا أو جزء ، إذا كانت منشأة تابعة 6ج

  لخسارة.عليه تخصيص الربح أو ا الذي يتم بناءً  هوالحصة غير المسيطرة على األساس نفسالمنشأة األم بين  تخصيصھا
 في الھبوط خسائر فإن أكبر، نقد توليد وحدة من جزءھي  مسيطرة غير حصة لھا ،تابعةمنشأة  من أو جزء تابعة، منشأة كانت إذا 7ج

. مسيطرة يرغ حصة لھا ليس التي واألجزاء مسيطرة غير حصة لھا التي النقد توليد وحدة جزاءأل تخصيصھا يتم الشھرة قيمة
 :ما يلي أساس على النقد توليد وحدة أجزاء على الھبوط خسائر تخصيص ينبغيو
ً  بالقدر الذي يكون فيهوذلك  ،بوطالھقبل  لألجزاء للشھرةالنسبية  الدفترية القيم) أ(   ؛ لنقديد اتول وحدة في شھرةبال الھبوط متعلقا
ً الھبوط مت فيه بالقدر الذي يكون ، وذلكالھبوط قبل الجزاءل ألصول القابلة للتحديدا لصافي النسبية الدفترية القيم )ب( ول باألص علقا

 المبلغ أساس على بالتناسب وحدة كل جزاءأمثل ھذا على أصول  ھبوط أي تخصيص يتمو .نقدال توليد وحدة فيالقابلة للتحديد 
 الجزء في أصل لكل الدفتري

 األساس لىع المسيطرة غير والحصة األم بين تخصيصھا يتم الھبوط خسارة فإن ،مسيطرة غير حصة لھا لتيا األجزاء تلك في
  عليه تخصيص الربح أو الخسارة. الذي يتم بناءً  هنفس

 نظر الفقرةأ( ألمدة لالمالية الموح إثباتھا في القوائملم يتم بشھرة حصة غير مسيطرة تتعلق  تخصرة الھبوط التي إذا كانت خسا 8ج
شأة لمنمخصصة للشھرة الفي مثل ھذه الحاالت، فقط خسارة الھبوط المتعلقة با. فإن ذلك الھبوط ال يتم إثباته على أنه خسارة)، 4ج
  ھبوط في قيمة الشھرة. م يتم إثباتھا على أنھا خسارةألا

  .مملوكة بالكامل لھا شھرةغير  نقديوضح اختبار الھبوط  لوحدة توليد  7توضيحي المثال ال  9ج
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  37معيار المحاسبة الدولي 
المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة 
  

  لھدفا

  
قياس مناسبة على المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة  أسستطبيق ضوابط إثبات و ضمانھدف ھذا المعيار ھو            

   ومبلغھا.من فھم طبيعتھا وتوقيتھا  المستخدمينيضاحات لتمكين اإلضمن عن معلومات كافية  اإلفصاحيتم  هنوأ

  

  النطاق

  
 باستثناء: ،المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة عنديجب على جميع المنشآت تطبيق ھذا المعيار         1

ً متوقعال إذا كان العقد إ ،التنفيذ قيدتلك الناشئة عن عقود     أ) (   .خسارته ا

     ]حذفت[  ب) (

 تلك التي يشملھا معيار آخر.   ج) (

 األدوات" 9ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  تقعال ينطبق ھذا المعيار على األدوات المالية (بما في ذلك الضمانات) التي       2
  ."المالية

ً أي العقد طرفي من أي ينفذ لم بموجبھا التي العقود ھيالتنفيذ  قيدالعقود        3  جزئي بشكل– التزاماتھما الطرفين كال نفذ قد أو التزاماته من ا
ً متوقع إال إذا كانتالتنفيذ  قيد. وال ينطبق ھذا المعيار على العقود متساوٍ  وبقدر-   .اخسارتھ ا

  ]حذفت[         4

تطبق المنشأة ذلك المعيار  ة،محتملاألصول الأو  ةمحتملال اتلتزاماالأو  اتمخصصال من نوع محددمع خر آمعيار  يتعاملعندما         5
  :عننواع المخصصات في معايير أبعض  تناولتم ي ،بدال من ھذا المعيار. فعلى سبيل المثال

  ]حذفت[    (أ) 

  )."ضرائب الدخل" 12ضرائب الدخل (أنظر معيار المحاسبة الدولي   (ب) 

يتم تطبيق ھذا المعيار ألي  وعلى الرغم من ذلك،). "عقود االيجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي يجار (أنظر عقود اإل  (ج) 
ً خسارته قبل تاريخ بداية عقد اإليجار كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  . 16عقد إيجار يصبح عقداً متوقعا

ً على عقود اإليجار قص يرة األجل وعقود اإليجار التي يكون فيھا األصل محل العقد ذا قيمة ويتم تطبيق ھذا المعيار أيضا
  والتي أصبحت عقوداً متوقعاً خسارتھا.   16من المعيار الدولي للتقرير المالي  6منخفضة، والتي يحاسب عنھا وفقاً للفقرة 

  )."منافع الموظف" 19منافع الموظف (أنظر معيار المحاسبة الدولي    (د) 

ينطبق ھذا المعيار على المخصصات  ،) ولكن"عقود التأمين" 4التأمين (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي عقود  ) ـ(ھ
خالف تلك الناشئة عن التزاماته وحقوقه التعاقدية بموجب عقود تأمين ب ،وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة  للمؤمِّن

  .4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي تقع 

  ). "تجميع األعمال" 3تجميع أعمال (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  ضمنالعوض المحتمل لمنشأة مستحوذة     (و)

مالي اإل   (ز)  لدولي للتقرير ال  ،). ولكن"يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15يرادات من العقود مع العمالء (أنظر المعيار ا
ارتھا أو العقود مع العمالء لتناولال يتضمن متطلبات محددة  15ن المعيار الدولي للتقرير المالي أل نظراً  التي  المتوقع خس

ً متوقع ت عقوداً صبحأقد    ينطبق ھذا المعيار على مثل ھذه الحاالت.    ،اخسارتھ ا

  ]حذفت[         6
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 'مخصص'لح يستخدم مصط الدول،. في بعض المبلغأو  التوقيت مؤكدة غيرأنھا التزامات على يعرف ھذا المعيار المخصصات          7
الت للمبالغ الدفترية ھذه تعدي تُعد .قيمة األصول والديون المشكوك في تحصيلھا في ھبوطالو ،في سياق بنود مثل االستھالك -يضا أ-

  في ھذ المعيار. وال يتم تناولھالألصول 

في ھذا  الموضوعاتھذه  ال يتم تناولمصروفات.  على أنھا النفقات على أنھا أصول أو يتم معالجة ما إذا كان أخرىتحدد معايير          8
  مخصص. إنشاءفإن ھذا المعيار ال يمنع وال يتطلب رسملة التكاليف المثبتة عندما يتم  ،بناء عليهوالمعيار. 

ا في ذلك العمليات غير المستمرة). وعندما تستوفي إعادة ھيكلة تعريف عملية ينطبق ھذا المعيار على مخصصات إعادة الھيكلة (بم        9
األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع " 5ضافية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي إ إفصاحات تُتطلبقد  ،غير مستمرة

 .    "والعمليات غير المستمرة

  
  التعريفات

  
  تستخدم المصطلحات اآلتية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:       10

  . مؤكدمبلغ غير بتوقيت أو في ھو التزام  المخصص

ن ينتج عن تسويته تدفق خارج لموارد من المنشأة أمن المتوقع  ،ةسابق أحداثن عھو التزام قائم على المنشأة ينشأ  االلتزام
  منافع اقتصادية. نطوي علىت

ً التزام يُوِجدھو حدث  الحدث الملزم ً أو ضمني اً قانوني ا   االلتزام.  ذلك تسويةسوى لمنشأة بديل واقعي ل يكون الأينتج عنه  ا

  :ينشأ عنھو التزام  االلتزام القانوني

  ؛ أوالصريحة أو الضمنية) شروطهعقد (من خالل      (أ) 

  تشريع؛ أو   (ب) 

  لقانون.لآخر  إعمال   (ج) 

  :حيثتصرفات المنشأة  ينشأ عنھو التزام  االلتزام الضمني 

 أوحت قد المنشأة تكون – كاف بشكل- محدد متداول تصريح أو معلنة سياسات أو سابقة، لممارسة  ثابت نمط واقع من   (أ) 
  .معينة مسئوليات تقبل سوف بأنھا األخرى لألطراف

أة تكون لذلك، وكنتيجة  (ب)  اري توقعا أوجدت قد المنش وف بأنھا األخرى األطراف تلك جانب من المفعول س  بالوفاء تقوم س
  .المسئوليات بتلك

  ھو: االلتزام المحتمل

 المستقبلية حداثاأل من أكثر أو واحد وقوع عدم أو بوقوع - فقط- هوجود يتأكد وسوف سابقة حداثأ عن ينشأ ممكنالتزام  (أ)  
  أو  المنشأة، سيطرة ضمن كلھا ليست والتي المؤكدة غير

  :ألنه نظراً  إثباته يتم لم ولكن سابقة حداثأ عن ينشأ قائم التزام  (ب) 

  ؛ أو االلتزام لتسوية اقتصادية منافع على تنطوي لموارد خارج تدفق يُتطلب سوف أنه المحتمل غير من ) 1(
  .كاف بشكل عليھا االعتماد يمكن بطريقة االلتزام مبلغ قياس يمكن ال  ) 2(

 من أكثر أو واحد وقوع عدم أو بوقوع - فقط- هوجود يتأكد وسوف سابقة حداثأ عن ينشأ ممكن أصلھو  األصل المحتمل
  .المنشأة سيطرة ضمن كلھا ليست والتي المؤكدة غير المستقبلية حداثاأل

 االقتصادية المنافع العقد، بموجب بااللتزامات للوفاء تجنبھا يمكن ال التي التكاليف، فيه تتجاوز عقد ھو خسارته متوقعالالعقد 
  .بموجبه استالمھا المتوقع

  :من ماإ – نسبية أھمية ذي بشكل ويغير اإلدارة، قبل من ومراقبته له طيالتخط يتم برنامج إعادة الھيكلة

  ؛ أوالمنشأة تباشرھا التي األعمال نطاق    (أ) 

  .األعمال تسيير بھا يتم التي الطريقة  (ب) 
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  األخرىالمخصصات وااللتزامات 
  

ألنه نظراً لمستحقة والمصروفات ا السداد للدائنين التجاريين يمكن تمييز المخصصات عن االلتزامات األخرى مثل المبالغ المستحقة    11
  المقابل:في التسوية. و عندمبلغ اإلنفاق المستقبلي المطلوب  وأتوقيت  بشأنعدم تأكد  ھناك

قد تم أو توريدھا و ااستالمھتم قد أو خدمات  سلعھي التزامات بالدفع مقابل  التجاريين ينللدائن السداد المستحقة المبالغ    (أ) 
  ؛ أو االتفاق عليھا رسميا مع المورد فوترتھا

أو  ،لدفع مقابلھااأو توريدھا ولكن لم يتم  استالمھاتم قد أو خدمات  سلعالمصروفات المستحقة ھي التزامات بالدفع مقابل   (ب) 
غ المتعلقة بأجر المبال ،المبالغ المستحقة للموظفين (على سبيل المثال تشملأو االتفاق عليھا رسميا مع المورد، و فوترتھا

ن عدم أال إ ،حيان تقدير مبلغ أو توقيت المصروفات المستحقةنه من الضروري في بعض األأجازة المستحق). ورغم اإل
  للمخصصات.نه قل بكثير مأ –عادة – يكونالتأكد 

في حين ولآلخرين،  ينالتجاريلدائنين المستحقة السداد لعلى أنھا جزء من المبالغ  عن المصروفات المستحقة -عادة –تم التقرير ي
  المخصصات بشكل منفصل. عنيتم التقرير 

  
  العالقة بين المخصصات وااللتزامات المحتملة

  
كل       12 تخدم  داخل ،مبلغھا. ولكن توقيتھا أو من حيثغير مؤكدة تكون عد جميع المخصصات محتملة ألنھا تُ عام،  بش ھذا المعيار يس

طلح  ول التي لم يتم إثباتھا  'محتمل'مص وفألن وجودھا نظراً لاللتزامات واألص  أو واحد وقوع عدم أو بوقوع - فقط- يتأكد س
 'التزام محتمل'يستخدم مصطلح  ،ضافة لذلكإ. المنشأة سيطرة ضمن كلھا ليست والتي المؤكدة غير المستقبلية حداثاأل من أكثر

  لاللتزامات التي ال تستوفي ضوابط اإلثبات.

  يميز ھذا المعيار بين:       13

ألنھا التزامات نظراً عليه) يمكن االعتماد جراء تقدير إنه يمكن أافتراض بالتي يتم إثباتھا على أنھا التزامات ( –المخصصات     (أ) 
  .االلتزام لتسوية اقتصادية منافع على تنطوي لموارد خارج تدفق يُتطلب سوف أنهومن المحتمل  قائمة

  ما:إ ألنھا نظراً  التي لم يتم إثباتھا على أنھا التزامات –االلتزامات المحتملة    (ب)

تدفق خارج لموارد  إلىن يؤدي أإذا كان على المنشأة التزام قائم يمكن  مما، إذ ال يزال يتعين التأكد ممكنةالتزامات   ) 1(
  تنطوي على منافع اقتصادية؛ أو 

 يُتطلب سوف من غير المحتمل أنه ماإألنه نظراً في ھذا المعيار (الواردة ال تستوفي ضوابط اإلثبات  قائمةالتزامات   ) 2(
يمكن االعتماد عليه  تقديرإجراء ، أو ألنه ال يمكن االلتزام لتسوية اقتصادية منافع على تنطوي لموارد خارج تدفق

  مبلغ االلتزام).بشكل كاف ل
    
 

  اإلثبات
  

  المخصصات
   

  عندما: مخصصيجب إثبات        14

  ؛ يكون على المنشأة التزام قائم (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق    (أ) 

  ؛ تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام أنه سوف يُتطلبيكون من المحتمل  (ب) 

  لمبلغ االلتزام.  ايمكن االعتماد عليھبطريقة جراء تقدير إ يمكن   (ج) 

 إثبات مخصص. ال يجوز ،وإذا لم يتم استيفاء ھذه الشروط

  االلتزام القائم
  

ً  التزاما ينشئ أنه سابق حدث يُعد ،التزام قائم. وفي ھذه الحاالتال يكون واضحا ما إذا كان ھناك قد  ،في حاالت نادرة      15  ،إذا قائما
   .المتاحة دلةاأل جميع الحسبان في األخذ مع ،التقرير فترة نھاية في قائم التزام يوجد ال، أنه من أكثر أنه، المرجح من كان
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لى سبيل المثال في ع ،نشأ التزاما قائماً. وفي حاالت نادرةأيكون واضحا ما إذا كان حدث سابق قد سوف في جميع الحاالت تقريبا      16
نھا التزام قائم. عحداث قد نتج فيما إذا كانت تلك األ ووقعت أحداث معينة قد أقد يكون ھناك خالف فيما إذا كانت  ،دعوى قضائية

بما  ،المتاحةميع األدلة ججد التزام قائم في نھاية فترة التقرير باألخذ في الحسبان تقرر المنشأة ما إذا كان يو ،وفي مثل ھذه الحالة
فترة التقرير.  حداث بعدأضافي توفره إرأي الخبراء. ويتضمن الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل  ،على سبيل المثال ،في ذلك

  على مثل ھذا الدليل: وبناءً 

ً مخصص تثبت المنشأة التقرير، فترة نھاية في قائم التزام يوجد ال، أنه من أكثر أنه، المرجح منعندما يكون   (أ)   ( إذا تم استيفاء  ا
  ؛ ضوابط اإلثبات)

ن  (ب)  ون م دما يك رجح عن ه الم د ال أن زام يوج ائم الت ي ق ة ف رة نھاي ر، فت ن ال التقري أة ع لتفصح المنش زام محتم م  ،ت ا ل م
    .)86(أنظر الفقرة  ةتدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيد إمكانيةكن ت

  الحدث السابق
  

مَّى      17 ابق الذي يؤدي  يس أة أفإنه من الضروري  ،كون الحدث حدثا ملزمالي. والملزم الحدث قائم التزام إلىالحدث الس ال يكون للمنش
  فقط:-الحدث. وتكون ھذه ھي الحالة  أوجدهتسوية االلتزام الذي  سوىبديل واقعي 

  القانون، أوموجب سوية االلتزام بت يمكن إنفاذعندما      (أ) 

طراف األلدى  سارية المفعولالحدث (الذي قد يكون تصرفا من المنشأة) توقعات  يْوِجدعندما  ،في حالة التزام ضمني  ب) (
  االلتزام.ب بالوفاء تقوم سوفبأن المنشأة  األخرى

أة في نھاية فترة تقرير       18 تقبل. لذلك المحتملمركزھا  مع وليس ھاتتعامل القوائم المالية مع المركز المالي للمنش ال يتم  ،في المس
ص  تقبل. وااللتزامات  تكبدھالتكاليف التي يلزم لإثبات مخص غيل في المس التي يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي  - فقط-للتش

 في نھاية فترة التقرير. توجدللمنشأة ھي تلك التي 

 المستقبلي تسييرالعن تصرفات المنشأة المستقبلية (أي  -بشكل مستقل -حداث سابقة والموجودة أن عالتي تنشأ  -فقط -االلتزامات       19
ضرار تكاليف التنظيف مقابل األ مثلة مثل ھذه االلتزامات الغرامات أوأصصات. ومن ألعمالھا) ھي التي يتم إثباتھا على أنھا مخ

لتسوية بغض النظر عن عند امنافع اقتصادية  تنطوي علىتدفق خارج لموارد  إلىيؤدي سوكالھما  ،البيئية المخالفة للقانون
ً تثبت المنشأة مخصص ،التصرفات المستقبلية للمنشأة. وبالمثل تكون  بقدر مازالة تجھيزات نفطية أو محطة طاقة نووية إتكاليف ل ا

 تنويقد  ،وبسبب الضغوط التجارية أو المتطلبات القانونية ،بالفعل. وفي المقابل-الضرر الذي تسببت فيه  بإصالح ملتزمةالمنشأة 
تركيب مرشحات دخان في نوع ن خالل م ،للتشغيل بطريقة معينة في المستقبل (على سبيل المثال نفاقالقيام باإل يلزمھاالمنشأة أو 

من  تصرفاتھا المستقبلية، على سبيل المثالمن خالل اإلنفاق المستقبلي  تجنبألن المنشأة تستطيع نظراً معين من المصانع). و
  ذلك اإلنفاق المستقبلي وال يتم إثبات مخصص.    ب، فليس عليھا التزام قائم الخاصة بھا التشغيل طريقةتغيير  خالل

الطرف  ھوية ليس من الضروري معرفة بالرغم من ذلك،له االلتزام. و الذي يُستحق ھووطرف آخر على  –دائما -االلتزام  ينطوي     20
ً –ينطوي ألن االلتزام نظراً . وبوجه عامااللتزام تجاه العموم  ففي الواقع، يمكن أن يكون— له االلتزام الذي يُستحق  على -دائما

التزام ضمني في نھاية فترة التقرير ما لم يكن قد  ينشأ عنهن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة ال أيترتب على ذلك  ،تعھد لطرف آخر
لديھم  ساري المفعولتوقع  حداثإل -بشكل كاٍف –ه محدد بطريقةولئك المتأثرين به أ إلىبالغ القرار قبل نھاية فترة التقرير إتم 

 سئولياتھا.  مب بالوفاء تقوم سوفبأن المنشأة 

بسبب تغيرات في القانون أو بسبب تصرف (على سبيل  ،ذلك في تاريخ الحق يفعلقد على الفور التزام  أ عنهالحدث الذي ال ينش       21
ضرر بيئي قد ال  يحدث ماعند ،التزام ضمني. فعلى سبيل المثال ينشأ عنھا) من قبل المنشأة كاف بشكل محدد عام تصريح ،المثال

رر  ،اآلثار. ولكن بعالجيكون ھناك التزام  بب في الض وف التس بح حدثس ً يص ً ملزم ا  أن يتم معالجةعندما يتطلب قانون جديد  ا
ً التزام توِجد بطريقة اإلصالحأو عندما تقبل المنشأة علنا المسئولية عن  الموجودالضرر    . اً ضمني ا

 المؤكد حكم في يكونعندما  -فقط -ينشأ التزام  هفإن ،تفاصيل قانون جديد مقترحل األخيرة اللمسات وضع بعدُ  ال يكون قد تم عندما       22
ريعن أ يتم  التش نَّ س يغته هَس مثل ھذا االلتزام على أنه التزام قانوني. تجعل  ه يتم معالجةفإن ،. ولغرض ھذا المعيارالحالية بص

نَّ بفي الظروف المحيطة  اتاالختالف تحيلمن  القوانين َس نَّ  المؤكد حكم فييجعل  واحد بمفردهتحديد حدث  المس قانون. في ال َس
  .   َسنَّهن يتم أ إلىقانون  َسنَّ أن يكون في حكم المؤكد المستحيليكون من سوف  ،العديد من الحاالت
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  المحتمل لموارد تنطوي على منافع اقتصادية التدفق الخارج
  

ا -التزام قائم ولكن  - فقط-ليس ن يكون ھناك أيجب  ،لإلثباتيتأھل التزام ل       23 دفق خارج لموارد تنطوي على منافع تاحتمال -أيض
وية ذلك االلتزام. ولغرض ھذا المعيار ادية لتس  أنه، المرجح من تدفق خارج لموارد أو حدث آخر أنه محتمل إذا كان ، يعد1اقتص

وف يقع ن الحدثأن احتمال أ، أي يقع الحدث ،لن أنه من أكثر وف كبر من احتمال أ س ن غير . وعندما يكون ميقع لنأنه س
لى منافع اقتصادية تدفق خارج لموارد تنطوي ع إمكانيةكن تما لم  ،تفصح المنشأة عن التزام محتمل ،التزام قائم يوجدن أالمحتمل 

  ). 86(أنظر الفقرة  ةبعيد
 

مانات المنتجات أو العقود       24 ابھة (مثل ض ابھةعندما يكون ھناك عدد من االلتزامات المتش وف نأتحديد احتمال  ه يتم) فإنالمتش ه س
ويعند التدفق  يُتطلب بان فئة االلتزامات ككل. واأل من خالل ةتس  أي بندألجل خارج التدفق الن احتمال من أرغم بالخذ في الحس
وف يلزم بعض التدفق هنأ -إلى حد بعيد – نه قد يكون من المحتملأ يأ ،قد يكون طفيفا واحد وية الخارج ل س فئة من اللموارد لتس

   فإنه يتم إثبات مخصص (إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات األخرى). ،االلتزامات ككل. وإذا كانت تلك ھي الحالة

  اللتزام يمكن االعتماد عليه ل تقدير
  

 -بشكل خاص -مكانية االعتماد عليھا. وھذا صحيح إ يقوض منعداد القوائم المالية وال إمن  ال يتجزأ التقديرات جزءً يعد استخدام        25
ات ص تثناء  غير مؤكدة أكثر منالتي ھي بطبيعتھا  ،في حالة المخص في معظم البنود األخرى في قائمة المركز المالي. وباس

وف تكون للغاية،حاالت نادرة  أة  س الذي تقدير لاللتزام  إجراء يمكنھاالممكنة ولذلك  المخرجاتتحديد نطاق  قادرة علىالمنش
  الستخدامه في إثبات مخصص.-بشكل كاف -يمكن االعتماد عليه 

احيوجد التزام ال يمكن إثباته. يتم يمكن االعتماد عليه، تقدير  إجراءال يمكن فيھا  للغاية حيثالنادرة  الحالةفي        26 عن ذلك  اإلفص
  ).86االلتزام على أنه التزام محتمل (أنظر الفقرة 

  االلتزامات المحتملة 
  

  التزاما محتمالً. ال يجوز للمنشأة أن تثبت      27

احيتم        28 تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع  إمكانيةكن تما لم  ،86الفقرة  بموجبما ھو مطلوب ك ،عن االلتزام المحتمل اإلفص
  .ةاقتصادية بعيد

ذلك الجزء من االلتزام الذي يتوقع الوفاء به من  تم معالجةت ،ن التزامع -بشكل مشترك وبشكل منفرد –عندما تكون المنشأة ملتزمة      29
ً أنه التزام محتمل. وتثبت المنشأة مخصصعلى قبل أطراف أخرى  يحتمل تدفق خارج لموارد  ألجله ام الذيذلك الجزء من االلتزل ا

  .يمكن االعتماد عليهتقدير  إجراءال يمكن  للغاية حيثباستثناء الحاالت النادرة  ،منافع اقتصادية تنطوي على

صبح من ألتحديد ما إذا كان قد -بشكل مستمر  تقويمھايتم  ،. ولذلكبشكل أولي–يتم توقعھا محتملة بطريقة لم اللتزامات اال تظھرقد       30
منافع اقتصادية أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لصبح من المحتمل أالمحتمل تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية. وإذا 

تقبلية  ابقاً –التعامل معه ند تم ألجل بمس ص في القوائم المالية للفترة التي ،على أنه التزام محتمل-س يحدث  فإنه يتم إثبات مخص
  ). يمكن االعتماد عليهتقدير  إجراءالتي ال يمكن فيھا  للغاية النادرة فيھا التغير في االحتمال (باستثناء الحاالت

  األصول المحتملة
  

   ال يجوز للمنشأة أن تثبت أصالً محتمالً.     31

ة       32 ول المحتمل أ األص ادة -تنش ة أن ع -ع ر متوقع رى غي ا أو أخ ط لھ ر مخط داث غي اح أ عنھ ة ينش ل إمكاني دفق داخ  ت
  .، حيث النتيجة غير مؤكدةجراءات قانونيةإالمنشأة من خالل  تقيمھاذلك دعوى لالمنشأة. مثال  إلىمنافع اقتصادية ل

عندما يكون تحقق الدخل  ،بدا. ولكنأقد ال يتحقق  إثبات دخل ھذا ال يتم إثبات األصول المحتملة في القوائم المالية حيث قد ينتج عن     33
  إثباته.    من المناسب ويكون محتمالً  به أصالً  المتعلقاألصل  ال يُعد عندئذ المؤكد حكم في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   األخرى.في المعايير  'ال أنه من أكثر أنه المرجح من'في ھذا المعيار على أنه  الوارد 'محتمل'تفسير - بالضرورة-ال ينطبق    1
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  اقتصادية.  منافعل تدفق داخلعندما يكون من المحتمل  ،89ھو مطلوب بموجب الفقرة  كما ،محتملالصل األعن  اإلفصاحيتم        34

 حكم فيصبح أفي القوائم المالية. وإذا  -بشكل مناسب  -ن تنعكس التطورات أ بشكل مستمر لضمانيتم تقويم األصول المحتملة        35
به في القوائم المالية للفترة التي يحدث فيھا  المتعلقيتم إثبات األصل والدخل  ،منافع اقتصاديةل سوف يحدث تدفق داخلنه أ المؤكد

  ).89تفصح المنشأة عن األصل المحتمل (أنظر الفقرة  ،نافع اقتصاديةتدفق داخل لمصبح من المحتمل أالتغير. وإذا 

  
  القياس

  

  أفضل تقدير
  

  على أنه مخصص ھو أفضل تقدير لإلنفاق المطلوب لتسوية االلتزام القائم في نھاية فترة التقرير. الُمثبتن يكون المبلغ أيجب        36

وية       37 ل تقدير لإلنفاق المطلوب لتس أة تدفعه قد - منطقي بتبرير– الذي المبلغالقائم ھو  لتزامالاأفض وية المنش  نھاية في االلتزام لتس
وف يو. الوقت ذلك في ثالث طرف إلى تحوله أو التقرير فترة تحيل كونس وية التزام أو غالباً، أو باھظ التكاليف،  ،من المس تس

أة تدفعه قد - منطقي بتبرير–تقدير المبلغ الذي  ،تحويله في نھاية فترة التقرير. ولكن وية المنش ل تقدير  يمنح االلتزام لتس أفض
  لإلنفاق المطلوب لتسوية االلتزام القائم في نھاية فترة التقرير. 

وفي بعض  ،مشابھةمعامالت  معالخبرة  الذي تكمله ،دارة المنشأةإ من خالل اجتھادألثر المالي لو للمخرجاتتقديرات ال يتم تحديد      38
  حداث بعد فترة التقرير.  ضافي توفره األإالحاالت تقارير من خبراء مستقلين. ويشمل الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل 

ص بعدة طرق  الذي يتمبالمبلغ  ةعدم التأكد المحيطحاالت  مع عامليتم الت      39 ً إثباته على أنه مخص  ينطويلظروف. وعندما ل وفقا
حسب االحتماالت بالممكنة  المخرجاتيتم تقدير االلتزام بترجيح جميع  هفإن ،عدد كبير من البنودعلى يتم قياسه  المخصص الذي

مبھا.  المرتبطة ائية اس ارة  ،. ولذلك'القيمة المتوقعة' للتقدير ھذه الطريقة االحص ص تبعا لما إذا كان احتمال خس يختلف المخص
بيل المثال ،مبلغ معين ل من  90 وفي المائة أ 60ھو  ،على س  ،الممكنة المخرجاتفي المائة. وعندما يكون ھناك نطاق متص

  يتم استخدام نقطة الوسط من النطاق.  فإنه  ،بنفس قدر أي نقطة أخرى مرجحةوتكون كل نقطة في ذلك النطاق 
 

  مثال
  

  
شھر أخالل الستة  في التصنيع تصبح ظاھرةأي عيوب  إصالحمنشأة سلعاً بضمان يتم بموجبه تغطية العمالء مقابل تكلفة التبيع 
 1إصالح قدرھا ينتج عنھا تكاليف  قدفإنه  ،في جميع المنتجات المباعة طفيفةعيوب عن كشف الولى بعد الشراء. إذا تم األ

مليون. تشير  4 قدرھاإصالح ينتج عنھا تكاليف  قدفإنه  ،عيوب رئيسة في جميع المنتجات المباعة عن كشفالمليون. وإذا تم 
ن أو ،في المائة من السلع المباعة لن يكون فيھا عيوب 75 ،للسنة القادمةأنه،  إلىللمنشأة  توقعات المستقبليةالخبرة السابقة وال

في المائة من السلع المباعة سيكون فيھا عيوب رئيسة. وفقا  5ن أو طفيفةفي المائة من السلع المباعة سيكون فيھا عيوب  20
  .مقابل التزامات الضمان ككلتدفق خارج احتمال  بتقويمالمنشأة  تقوم ،24فقرة لل

  :ھي اإلصالحاتالقيمة المتوقعة لتكلفة  

   400,000مليون) =  4 من %5مليون) + (1من  %20) + (من صفر% 75(

ً كثر الفردية األ المخرجةفإن  ،عندما يتم قياس التزام واحد        40 حتى في ھذه  ،تكون ھي أفضل تقدير لاللتزام. ولكن يمكن أن ترجيحا
على أو في أما في الغالب إاألخرى  المخرجات الممكنةخرى. وعندما تكون األ الممكنة المخرجاتتأخذ المنشأة في الحسبان  ،الحالة

إذا كان يتعين على  ،المثال يكون مبلغاً أعلى أو أقل. فعلى سبيل سوففإن أفضل تقدير  ترجيحاً،كثر األ المخرجةقل من أالغالب 
ً الفردية األكثر  المخرجةفإن  ،في مصنع رئيس قامت بإنشائه لعميل خطيرخطأ  عالجالمنشأة   اإلصالح نجاحتكون  يمكن أن ترجيحا

يكون من الضروري إجراء  نألكبر إذا كان ھناك فرصة كبيرة أمخصص بمبلغ  إنشاء، ولكن يتم 1000ول محاولة بتكلفة أ من
 محاوالت.  ال المزيد من
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عيار المحاسبة م بموجب التعامل معھاتم ي ،رات فيهيوالتغي ،ثار المخصص على الضريبةآألن  ،يتم قياس المخصص قبل الضريبة       41
  .12الدولي 

  عدم التأكدحاالت المخاطر و
  

أفضل  إلىلتوصل ا عند ،حداث والظروفبالعديد من األ -حتما - التي تحيط ،التأكدعدم حاالت خذ في الحسبان المخاطر واأليجب       42
  تقدير لمخصص.

ف إن        43 قياس االلتزام. ويلزم توخي  به المبلغ الذي يتم منقد يزيد  المخاطر ألجلتعديل الو. في المخرجات تقلبالالمخاطر تص
ول بأكبر من إظھار تم يبحيث ال  ،تأكدالحاالت عدم ظل في  القيام باجتھادات عندالحذر   إظھاروال يتم  قيمتھاالدخل أو األص

روفات أو اءعدم التأكد حالة برر تال  ،. ولكنقيمتھاااللتزامات بأقل من  المص ات إنش ص  المبالغة أو الالزم عن زائدة مخص
بيل المثالااللتزامات قيمة في المتعمدة ة لمخرجةإذا تم تقدير التكاليف المتوقعة  ،. فعلى س كل - معاكس اس أعلى  - بارزبش س
كل متعمد -ال يتم عندئذ  ،متحفظ . ويلزم بذل الواقعفي -عليه مما ھي  احتماالً كثر األعلى أنھا  المخرجةتلك  التعامل مع -بش
  المخصص.   مبالغة في قيمةرتب على ذلك من عدم التأكد مع ما يت حالةالمخاطر و ألجلالتعديل مرتين  تكرار لتجنبالعناية 

  (ب).85لفقرة ا بموجببمبلغ اإلنفاق  التي تحيطعدم التأكد حاالت عن  اإلفصاحيتم        44

  القيمة الحالية
  

بية أھمية ذاعندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود       45 ص ھو القيمة الحالية للنفقات المتوقع أفيجب  ،نس ن أن يكون مبلغ المخص
  تكون مطلوبة لتسوية االلتزام.

 يكون عبئھابعد فترة التقرير  مباشرةفإن المخصصات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ  ،بسبب القيمة الزمنية للنقود       46
 ذاعندما يكون األثر  ،تنشأ الحقا. لذلك يتم خصم المخصصاتولكن ارجة بنفس المبلغ تلك التدفقات النقدية الخأكثر بالمقارنة ب

 .      نسبية أھمية

ن يكون معدل (أو معدالت) الخصم ھو معدل (أو معدالت) ما قبل الضريبة الذي يعكس (تعكس) تقويمات السوق الحالية أيجب      47
تم تعديل ألجلھا أن يعكس معدل (معدالت) الخصم المخاطر التي  بااللتزام. وال يجوزللقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة 

  التدفق النقدي المستقبلي.  تقديرات

  حداث المستقبلية األ
  

تقبليةن تنعكس األأيجب       48 وية التزام يمكن أن تؤثرالتي  ،حداث المس في مبلغ المخصص عندما يكون  ،على المبلغ المطلوب لتس
 .وف تقعھناك دليل موضوعي كاف على أنھا س

ن أن       49 ون األ يمك ة تك ة مھم تقبلية المتوقع داث المس اص -ح كل خ د  –بش العن بيل المث ى س ات. فعل اس المخصص د  ،قي ق
د أة ال تعتق ره  هنأمنش ة عم ي نھاي ع ف ف موق ة تنظي يض تكلف يتم تخف الل س ن خ س م ة. يعك ي التقني تقبلية ف رات المس التغي

غ  تالمبل ً توقع الُمثب والً  ا وعيين معق راقبين موض او ،لم ؤھلين فني ع األ ،م بان جمي ي الحس ذ ف ع األخ ة م ةدل ا  المتاح فيم
ي س ة الت ق بالتقني ون وف يتعل يتك ة ف ه متاح ف. وعلي ت التنظي ب هفإن ،وق ن المناس ال ،م بيل المث ى س مين  ،عل تض

ات ة التكل تخفيض ة المتوقع ةف تخدام  المرتبط ة الس ة المتوقع ة، أو التكلف ة الحالي تخدام التقني ي اس دة ف الخبرة المتزاي ب
ف  ة تنظي ي عملي ة ف ة الحالي ر أو أالتقني داً أكب ر تعقي ن كث ل. ولك ن قب ذه م م تنفي ا ت دة  ،مم ة جدي وير تقني أة تط ع المنش ال تتوق

    .وضوعي كاٍفبدليل ممدعوماً بالكامل للتنظيف ما لم يكن ذلك 

ذ       50 تم األخ بان ي ي الحس د ،ف زام  عن اس الت ود،قي ر  موج ريعأث ى  تش اف عل وعي ك ل موض د دلي دما يوج ع عن د متوق  هنأجدي
ي م ف د حك نَّ  المؤك ريع َس وع إن. التش أ  تن ي تنش روف الت اً –الظ ل  -عملي ن تجع تحيلم دث  المس د ح د تحدي رده واح بمف

 ً ا وعيا كافي يال موض وفر دل ة. و ي ل حال ي ك ون ف دليل مطلوبيك ً ال ذي  ا ا ال أن م هبش وف يتطلب ريع س ان  التش ا إذا ك يوم  ف
م د حك تم أ المؤك نَّ ن ي هوه َس ي تطبيق ه ف االتحين ن الح ر م ي الكثي وف  ،. وف افي س وعي الك دليل الموض د ال ىال يوج ن أ إل
  الجديد. التشريع َسنَّ يتم 
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  االستبعاد المتوقع لألصول 
  

  قياس مخصص. عندخذ المكاسب من االستبعاد المتوقع لألصول في الحسبان أال يجوز       51

 االرتباط وطيدع حتى لو كان االستبعاد المتوق ،قياس مخصص عندال تؤخذ المكاسب من االستبعاد المتوقع لألصول في الحسبان        52
قت الذي يحدده لألصول في الو ةالمتوقع اتمن االستبعاد المكاسبتثبت المنشأة  ،. وبدال من ذلكالمخصص عنه ينشأ الذي بالحدث

  األصول المعنية. يتعامل معالمعيار الذي 

  
  التعويضات

  
ص  تعويضيتم ن أعندما يكون من المتوقع       53 وية مخص يجب فإنه  ،طرف آخرمن قبل بعض من أو جميع اإلنفاق المطلوب لتس

إذا قامت المنشأة بتسوية االلتزام. ويجب  التعويض استالمسيتم  هنأ المؤكد حكم فييكون  ،وفقط عندما ،عندما التعويضإثبات 
   مبلغ المخصص.    للتعويضن يتجاوز المبلغ الذي يتم إثباته أعلى أنه أصل منفصل. وال يجوز  التعويض معالجة

  .للتعويضعرض المصروف المتعلق بالمخصص بالصافي بعد طرح المبلغ الذي تم إثباته أن يتم  يمكن ،في قائمة الدخل الشامل      54

طرف آخر بدفع جزء من أو جميع اإلنفاق المطلوب لتسوية مخصص (على سبيل  إلىأن تعھد  قادرة على–حياناً أ– كون المنشأةت       55
المدفوعة ما بتعويض المبالغ إشروط التعويض أو ضمانات الموردين). وقد يقوم الطرف اآلخر  وأ ،من خالل عقود تأمين ،المثال
  .بشكل مباشر–المبالغ بسداد المنشأة أو  من قبل

 الطرف الثالث فشلبحيث يكون على المنشأة تسوية المبلغ بالكامل إذا  المعني المبلغبكامل المنشأة ملتزمة  تظل ،في معظم الحاالت      56
المتوقع عندما  للتعويضويتم إثبات أصل منفصل  ،مبلغ االلتزاملكامل يتم إثبات مخصص  الحالة،ألي سبب. في ھذا  في السداد

  إذا قامت المنشأة بتسوية االلتزام. التعويض استالمسيتم  هنأ المؤكد حكم فييكون 

ليس  هفإن ،. وفي مثل ھذه الحالةفي السداد الطرف الثالث فشلإذا  المعنيةتكون المنشأة ملتزمة بالتكاليف  لن ،في بعض الحاالت      57
  في المخصص.  إدراجھاتم يتلك التكاليف وال بالمنشأة التزام  ىعل

أة ملتزمة به  يُعد ،29في الفقرة  وردكما        58 كل منفرد –االلتزام الذي تكون المنش ترك وبش كل مش يكون  بقدر ماالتزاما محتمال  -بش
ً عمتوق   أطراف أخرى.  عن طريقااللتزام من  تسويتهن تتم أ ا

  
  المخصصاترات في يالتغي

  
ه سوف نأيجب إعادة النظر في المخصصات في نھاية كل فترة تقرير وتعديلھا لتعكس أفضل تقدير حالي. وإذا لم يعد من المحتمل       59

    يجب عكس المخصص.إنه ف ،تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام يُتطلب

المبلغ الدفتري للمخصص في كل فترة ليعكس مرور الوقت. ويتم إثبات ھذه الزيادة على أنھا تكلفة  يزداد ،عند استخدام الخصم       60
  اقتراض.

  
  استخدام المخصصات

  
  .ألجلھا المخصص إثبات – أساسا–النفقات التي تم  ألجل -فقط -يجب استخدام المخصص      61

َ  -ن تسوية نفقات مقابل مخصص تم إثباته إالتي تتعلق بالمخصص األصلي ھي التي تتم تسويتھا مقابله.  -فقط -النفقات        62 سا  - أسا
  ر حدثين مختلفين.    يأثتلغرض آخر يخفي 

 



 37 الدولي المحاسبة معيار

 
  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  © 9 ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 
  

  اإلثبات والقياس تطبيق قواعد
  

  المستقبلية يةخسائر التشغيلال
  

 المستقبلية. يةخسائر التشغيلللال يجوز إثبات مخصصات       63
 

إلثبات للمخصصات  عةالموضو ضوابط العامةالوال  10في الفقرة  الواردالمستقبلية تعريف االلتزام  يةخسائر التشغيلالال تستوفي       64
  . 14في الفقرة  والواردة

غيلية خسائر توقع يُعد       65 تقبلية تش غيل أصوالً  أن على مؤشراً  مس أة تختبر. قيمتھا تھبط قد معينة يةتش  في للھبوط األصول ھذه المنش
  ."األصول قيمة في الھبوط"  36 الدولي المحاسبة معيار بموجب قيمتھا

  اخسارتھ متوقعالالعقود 
  

  يجب إثبات االلتزام القائم بموجب العقد وقياسه على أنه مخصص. هفإن ،خسارته متوقع لمنشأة عقددى إذا كان ل     66

ال فإنه  ولذلك ،الطرف اآلخر إلىوامر الشراء الروتينية) دون دفع تعويض أبعض  ،لغاء العديد من العقود (على سبيل المثالإيمكن      67
العقد مثل ھذا من . وعندما تجعل األحداث من الطرفين المتعاقدين لكلٍ  والتزامات عقود أخرى حقوق أ عنيكون ھناك التزام. وتنش

 ،اخسارتھ متوقعال غير ،التنفيذ قيدفإن العقد يقع ضمن نطاق ھذا المعيار ويوجد التزام يتم إثباته. وتقع العقود  ،خسارته متوقععقدا 
  خارج نطاق ھذا المعيار.   

 العقد، بموجب بااللتزامات للوفاء تجنبھا يمكن ال التي التكاليف، فيه تتجاوزأنه عقد على  خسارته متوقعالذا المعيار العقد يعرف ھ     68
صافي تكلفة للخروج من أقل عقد البموجب  التي ال يمكن تجنبھا. وتعكس التكاليف بموجبه استالمھا المتوقع االقتصادية المنافع
  قل.  أيھما أ ،الفشل في الوفاء بهن عي تعويض أو غرامات تنشأ أ أو الوفاء بهوالتي ھي تكلفة  ،العقد

األصول المخصصة  في قيمةقد تكون حدثت التي ھبوط التثبت المنشأة خسارة  ،خسارته متوقعمخصص منفصل لعقد  وضعقبل       69
  ).36لذلك العقد (أنظر معيار المحاسبة الدولي 

  إعادة الھيكلة
  

 تحت تعريف إعادة الھيكلة: تندرج يمكن أن ألحداث التيلمثلة أفيما يلي        70

  .أعماليقاف خط إبيع أو     (أ) 

  لى أخرى.إنشطة أعمال من بلد أو منطقة أفي بلد أو منطقة أو نقل  أعمال مواقعغالق إ (ب) 

  على سبيل المثال استبعاد طبقة من اإلدارة. ،التغييرات في ھيكل اإلدارة  (ج) 

  عمليات المنشأة. تركيزعلى طبيعة و ذا أھمية نسبية لھا أثر يكون ساسية التيإعادة التنظيم األ   (د) 

. 14في الفقرة  الواردةعندما يتم استيفاء الضوابط العامة إلثبات المخصصات  -فقط -يتم إثبات مخصص لتكاليف إعادة الھيكلة      71 
  كيف يتم تطبيق الضوابط العامة لإلثبات على إعادة الھيكلة.  83-72الفقرات  توضحو
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  :تكون المنشأة عندما –فقط -ينشأ التزام ضمني بإعادة الھيكلة       72

  :األقل على تحدد الھيكلة إلعادة تفصيلية رسمية خطة لديھا    (أ) 

  .المعنية األعمال من جزء أو األعمال   ) 1(

  .المتأثرة الرئيسة المواقع   ) 2(

  .التقريبي وعددھم خدماتھم، إنھاء مقابل تعويضھم سيتم الذين الموظفين ووظيفة موقع ) 3(

  .بھا االضطالع يتم سوف التي النفقات  ) 4(

  .الخطة تنفيذ يتم سوف متى   ) 5(
 عن عالناإل أو خطةال تلك تنفيذ في بالبدء الھيكلة إعادة ستنفذ بأنھا المتأثرين ولئكأ لدى المفعول ساري توقعا أحدثت قد  (ب) 

 . بھا المتأثرين ألولئك الرئيسة سماتھا

من تفكيك المصنع أو بيع األصول أو من خالل  ،على سبيل المثال ،ن المنشأة قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة ھيكلةأيتوفر الدليل على       73
ً اعالن العام عن خطة تفصيلية إلعادة الھيكلة السمات الرئيسة للخطة. ويشكل اإلاإلعالن العام عن خالل  ً  لتزاما إلعادة  ضمنيا

لدى  سارية المفعولتوقعات  الذي يُحدث(أي تحديد السمات الرئيسية للخطة)  يكافالتفصيل الطريقة والإذا تم ب -فقط -الھيكلة 
  .   الھيكلة إعادة تنفذ سوف المنشأةين (أو ممثليھم) بأن والموردين والموظف ،األطراف األخرى مثل العمالء

قرب وقت أن يتم تخطيط تنفيذھا ليبدأ في أ ه يلزمفإن ،ولئك المتأثرين بھاأ إلى تبليغھاالتزام ضمني عند  إلنشاءتكون الخطة كافية ل      74
يكون س هنأالخطة. وإذا كان متوقعا  علىجراء تغييرات مھمة إطار زمني يجعل من غير المحتمل إفي  ان يتم االنتھاء منھأممكن و

ن أفمن غير المحتمل  ،بشكل غير معقول -ن إعادة الھيكلة ستأخذ وقتا طويال أن تبدأ إعادة الھيكلة أو أطويل قبل  ألجل ھناك تأخر
طار الزمني يتيح للمنشأة ألن اإلنظراً  ،ھيكلةبإعادة ال -حاليا  -لدى اآلخرين بأن المنشأة ملتزمة سارياً المفعولالخطة توقعا  تحدث
ً فرص  لتغيير خططھا.   ا

التزام ضمني في نھاية فترة التقرير  ،قبل نھاية فترة التقرير الذي يتم اتخاذه ،قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة بإعادة الھيكلة أ عنال ينش     75
  :التقرير فترة نھاية قبل المنشأة تكن لم ما

  أو الھيكلة؛ إعادة خطة تنفيذ في بدأت قد    (أ) 

 بأن لديھم المفعول ساري توقع إلحداث - كاف بشكل- محددة بطريقة بھا المتأثرين ولئكأ إلى الھيكلة إعادة خطة بلغتأ قد (ب) 
  .الھيكلة إعادة تنفذ سوف المنشأة

ه فإن ،فقط بعد فترة التقرير ،ولئك المتأثرين بھاأ إلىعلنت عن سماتھا الرئيسية أأو  ،إذا بدأت المنشأة في تنفيذ خطة إعادة ھيكلة
ويمكن  ذات أھمية نسبيةإذا كانت إعادة الھيكلة  ،"حداث بعد فترة التقريراأل" 10بموجب معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح يُتطلب
  ئم المالية. ساس القواأعلى  المستخدمونعنھا على القرارات االقتصادية التي يتخذھا  اإلفصاحعدم  أن يؤثر

     
ن        76 الرغم م ادال  هنأب تم إيج مني  ي زام ض ط -الت ن اإلدارة -فق رار م ن  هنأال إ ،بق زام ع تج الت د ين رى أق داث أخ رح ع أبك  م

ال بيل المث ى س رار. فعل ذا الق ل ھ وظفين  ،مث ي الم ع ممثل ات م إن المفاوض ات  نأبشف ةإدفع اء الخدم ترين  ،نھ ع المش أو م
ة ع عملي ى بي ا و ،عل اء منھ م االنتھ ون ت د تك ا أق ط -نھ ار  -فق ديقبانتظ ذ تص ل ھ ى مث ول عل ال الحص س اإلدارة. وح  امجل

ديق ه إو التص ىبالغ رى إل راف األخ ون  ،األط ىيك ة عل ادة الھيكل مني بإع زام ض أة الت روط  ،المنش تيفاء الش م اس إذا ت
  .  72في الفقرة  الواردة

يضم في عضويته ممثلين عن مصالح آخرين غير اإلدارة (مثل الموظفين) أو  مخولة لمجلس لياالعتكون السلطة  الدول،في بعض       77
ينطوي ألن قرارا من قبل مثل ھذا المجلس نظراً خطار مثل ھؤالء الممثلين قبل اتخاذ قرار المجلس. وإقد يكون من الضروري 

  ينتج عنه التزام ضمني بإعادة الھيكلة. إنه يمكن أنف ،ھؤالء الممثلين بالغإ على

  ن ھناك اتفاقية بيع ملزمة.أأي  ،بيع عملية مالم تكن المنشأة ملتزمة بالبيعبال ينشأ التزام       78
 



 37 الدولي المحاسبة معيار

 
  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  © 11 ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 
  

مالم يكن قد مة بالبيع ن تكون ملتزأفال يمكن  ،العموم إلىعلنت ذلك القرار أحتى عندما تكون المنشأة قد اتخذت قرارا ببيع عملية و     79
تغيير  كون قادرة علىسوف تفإن المنشأة  ،حين أن يكون ھناك اتفاقية بيع ملزمة إلىوكان ھناك اتفاقية بيع ملزمة. و تم تحديد مشترٍ 

 عملية ور عملية بيعبشروط مقبولة. وعندما يتم تص يجاد مشترٍ إجراء آخر إذا لم يكن باإلمكان إرأيھا وسيكون عليھا بالفعل اتخاذ 
. 36سبة الدولي معيار المحا بموجب في قيمتھا، لھبوطلإعادة النظر فيھا فإن أصول العملية يتم  ،ى أنھا جزء من إعادة ھيكلةعل

 توجدن أعادة الھيكلة قبل ن ينشأ التزام ضمني باألجزاء األخرى من إأيمكن فإنه  ،من إعادة ھيكلة -فقط – وعندما يكون البيع جزءً 
  اتفاقية بيع ملزمة. 

  :يلي مما كال تستوفي والتي ،ن إعادة الھيكلةعالنفقات التي تنشأ  -فقط -مخصص إعادة الھيكلة  يشملن أيجب       80

   بالضرورة؛ الھيكلة إعادة تستلزمھا     (أ) 

 باألنشطة المستمرة للمنشأة. مرتبطةغير    (ب) 

  مخصص إعادة الھيكلة تكاليف مثل: يشملال       81

  ؛ أوإعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين    (أ) 

  ؛ أوالتسويق  (ب) 

  نظمة وشبكات توزيع جديدة. أاالستثمار في   (ج) 

مثل ھذه النفقات على  يتم إثباتوإعادة الھيكلة في نھاية فترة التقرير. بتتعلق ھذه النفقات بتسيير األعمال مستقبال وليست التزامات 
  عن إعادة الھيكلة. -بشكل مستقل -نشأت  س كما لو كانت قدانفس األس

 متوقعبعقد  تتعلقما لم تكن  ،المستقبلية التي يمكن تحديدھا حتى تاريخ إعادة الھيكلة في المخصص يةخسائر التشغيلال يتم تضمين ال      82
  .10كما تم تعريفه في الفقرة  خسارته

  
بان  ،51ما ھو مطلوب بموجب الفقرة ك       83 ول في الحس تبعاد المتوقع لألص ب من االس ص إعادة  عندال تؤخذ المكاس قياس مخص

  على أنه جزء من إعادة الھيكلة. يُتصورحتى ولو كان بيع األصول  ،ھيكلةال

  

  اإلفصاح

 

  عن: ،لكل فئة مخصص اإلفصاح،يجب على المنشأة       84

  المبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة.    (أ) 

  بما في ذلك الزيادات في المخصصات الحالية. ،في الفترة ھاؤالتي تم إنشاضافية المخصصات اإل  (ب) 

  المبالغ المستخدمة (أي المنفقة والمحملة على المخصص) خالل الفترة.  (ج) 

  المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خالل الفترة.   (د) 

  المخصوم الناشئ عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم.الزيادة خالل الفترة في المبلغ   ) ـ(ھ

معلومات المقارنة مطلوبة.ال تُعد ال

  عما يلي لكل فئة مخصص: اإلفصاحيجب على المنشأة        85

  لمنافع اقتصادية ناتج عنه. تدفقات خارجةوصف موجز لطبيعة االلتزام والتوقيت المتوقع ألي    (أ) 

. وعندما يكون من الضروري تقديم معلومات ھاأو توقيت الخارجة التدفقات تلك مبلغ بشأنعدم التأكد  حاالتاإلشارة إلى   (ب) 
كما  ،عن االفتراضات الرئيسة التي يتم وضعھا فيما يتعلق باألحداث المستقبلية اإلفصاحيجب على المنشأة إنه ف ،كافية

  .48في الفقرة  تم تناولھا

  المتوقع. التعويضذلك لتم إثباته قد مع بيان مبلغ أي أصل  ،متوقع تعويضمبلغ أي  (ج) 
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 ،نھاية فترة التقرير كل فئة التزام محتمل فيل ،اإلفصاحفإنه يجب على المنشأة  ،ةبعيدللتسوية  تدفق خارجأي  إمكانيةكن تما لم      86
ً و ،االلتزام المحتملعن وصف موجز لطبيعة    :، عنعندما يكون عمليا

  . 52–36تقدير ألثره المالي  ُمقاس بموجب الفقرات       (أ)

  .هأو توقيت مبلغ أي  تدفق خارجب المتعلقةعدم التأكد حاالت إشارة إلى    (ب) 

  . تعويضأي  إمكانية   (ج) 

فإنه من الضروري األخذ في الحسبان ما إذا كانت  ،تحديد أي المخصصات أو االلتزامات المحتملة يمكن تجميعھا لتشكل فئة عند     87
(أ) 86(أ) و(ب) و85في الفقرات  الواردةلكي يكون عرض واحد لھا مستوفيا للمتطلبات  -بشكل كاف -طبيعة البنود متشابھة 

المخصصات،  المبالغ المتعلقة بضمانات منتجات مختلفة على أنھا فئة واحدة من معالجةفقد يكون من المناسب  ،و(ب). وعليه
  المبالغ المتعلقة بضمانات عادية والمبالغ الخاضعة إلجراءات قانونية على أنھا فئة واحدة.  معالجة غير المناسب ولكنه من

أ مخصص والتزام محتمل       88 أة  تقوم ،ن نفس مجموعة الظروفععندما ينش احاتالمنش  86–84المطلوبة بموجب الفقرات  باإلفص
  بطريقة تظھر الصلة بين المخصص وااللتزام المحتمل. 

اديةتدفق داخل لعندما يكون من المحتمل       89 أة  ،منافع اقتص احفإنه يجب على المنش ول  اإلفص ف موجز لطبيعة األص عن وص
ً ُمقاس ،عندما يكون ذلك عمليا ،وتقدير ألثرھا المالي ،التقرير المحتملة في نھاية فترة تخدام المبادئ  ا وعةباس  الموض

 .52–36في الفقرات والواردة لمخصصات ل

  حتمال نشوء دخل.المؤشرات مضللة  إعطاءاألصول المحتملة  عن اإلفصاحات تتجنبن أمن المھم      90

فيجب  ،ألنه من غير العملي القيام بذلكنظراً  89و  86 عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين اإلفصاحعندما ال يتم      91
  تلك الحقيقة. النص على

بشكل - 89–84عن بعض أو جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  اإلفصاحيمكن توقع أن يضر  للغاية،في حاالت نادرة      92
أو االلتزام المحتمل أو األصل المحتمل.  ،موضوع المخصص بشأنفي خالف مع أطراف أخرى التي ھي بمركز المنشأة  -خطير 

جانب  إلى ،عن الطبيعة العامة للخالف اإلفصاحولكن يجب عليھا  ،عن المعلومات اإلفصاحالمنشأة  ال يلزم ،في مثل ھذه الحاالت
  عنھا.   اإلفصاحوسبب عدم  ،عن المعلومات اإلفصاحلم يتم  هنأحقيقة 

  

  التحول مقتضيات

  
الرصيد االفتتاحي لألرباح  على) على أنه تعديل أبكر(أو في تاريخ  سريانهأثر تطبيق ھذا المعيار في تاريخ  التقرير عنيجب      93

المبقاة للفترة التي تم فيھا تطبيق المعيار ألول مرة. وتشجع المنشآت على تعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ألبكر فترة 
فيجب  ،معلومات المقارنةال عرض إعادةولكنھا ليست مطالبة بذلك. وإذا لم يتم  ،معلومات المقارنةالض عر وإعادةمعروضة 
  عن ھذه الحقيقة.  اإلفصاح

  ]حذفت[       94

  

  السريانتاريخ 

  
. وإذا األبكرالتطبيق  على ويشجعأو بعده.  1999يوليو  1لقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في سارياً لھذا المعيار  يصبح      95

  عن تلك الحقيقة.  اإلفصاحفيجب عليھا  ،1999يوليو  1فترات تبدأ قبل لطبقت المنشأة ھذا المعيار 

  ]حذفت[       96
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  ]حذفت[       97

  )]حذفت[       98

على  5الفقرة  ،2013في ديسمبر  الُمصدر ،"2012–2010لمعايير الدولية للتقرير المالي دورة في االتحسينات السنوية "ل عدّ       99
على تجميع بأثر مستقلي . يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 3لمعيار الدولي للتقرير الماليلتعديل  نشأ عن أنه تعديل تابع

  .3المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديل األعمال الذي ينطبق عليه

. 6وحذف الفقرة  5الفقرة  ،2014في مايو  الُمصدر ،"يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ     100
  .15يجب على المنشأة تطبيق ھذين التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يجب على المنشأة تطبيق ھذين 98و 97وحذف الفقرتين  2الفقرة  ،2014في يوليو  الُمصدر ،9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ    101
  .9التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير الدولي 

. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق 5الفقرة  2016المصدر في يناير  16عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي    102
  .16ر الدولي للتقرير المالي المعيا
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  38معيار المحاسبة الدولي 
    األصول غير الملموسة

 
  

  الھـدف
 

في  – على وجه التحديد –ألصول غير الملموسة التي ال يتم التعامل معھا لھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية  1
غير ملموس عندما، وعندما فقط، تُستوفى ضوابط محددة. يحدد  أصألً معيار آخر. ويتطلب ھذا المعيار من المنشأة أن تُثبت 

  كيف يُقاس المبلغ الدفتري لألصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن األصول غير الملموسة. –أيضا  –المعيار 

  
  النطـاق

 

 ھـذا المعيـار عند المحاسـبة عن األصول غيـر الملمـوسـة، باستثناء:يجب أن يُطبـق          2

 ؛ األصول غير الملموسة التي تقع ضمن نطاق معيار آخر  )أ(

 ؛ "األدوات المالبة: العرض" 32األصول المالية، كما ُعرفت في معيار المحاسبة الدولي   )ب(

الموارد المعدنية  استكشاف" 6المعيار الدولي للتقرير المالي  انظر( إثبات وقياس أصول االستكشاف والتقويم  )ج(
 .وتقويمھا")

  

 النفط، والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابھة.ونفاق على تطوير واستخراج المعادن، اإل  )د(

المعيار بدال من عندما يحدد معيار آخر المحاسبة عن نوع محدد ألصل غير ملموس، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ذلك  3
 ھذا المعيار. فعلى سبيل المثال، ال ينطبق ھذا المعيار على:

(انظر معيار المحاسبة الدولي  لألعمالاألصول غير الملموسة الُمحتفظ بھا من قبل المنشأة للبيع في السياق العادي         )أ(
 ").المخزون" 2

 ").ضرائب الدخل" 12مؤجلة (انظر معيار المحاسبة الدولي ال الضريبةأصول   )ب(

ً  عنھا المحاسبة يتم التي الملموسة غير لألصولعقود اإليجار   )ج( "عقود  16 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا
 اإليجار".

 ").منافع الموظف" 19أصول تنشأ عن منافع الموظف (انظر معيار المحاسبة الدولي   )د(

. تم تناول إثبات وقياس بعض األصول المالية من خالل 32الدولي األصول المالية كما ُعرفت في معيار المحاسبة (ھـ)      
القوائم المالية " 27معيار المحاسبة الدولي و"، القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ".االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" 28"، ومعيار المحاسبة الدولي المنفصلة

 ").األعمالتجميع " 3(انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  أعمالھرة الُمقتناة ضمن عملية تجميع الش  )و(

الناشئة عن حقوق تعاقدية لمؤّمن بموجب عقود تأمين تقع  ،تكاليف اإلقتناء المؤجلة، واألصول غير الملموسة  )ز(
متطلبات  4المعيار الدولي للتقرير المالي  ". ويحددعقود التأمين" 4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

إفصاح محددة عن تكاليف اإلقتناء المؤجلة تلك، وليس عن تلك األصول غير الملموسة. وبناًء عليه، تنطبق 
 متطلبات اإلفصاح الواردة في ھذا المعيار على تلك األصول غير الملموسة.

محتفظ بھا للبيع (أو الُمدرجة ضمن مجموعة استبعاد األصول غير الملموسة غير المتداولة الُمصنفة على أنھا   )ح(
األصول غير المتداولة المُحتفظ بھا للبيع " 5ُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ".والعمليات غير المستمرة

 العقود من اإليرادات" 15وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  إثباتھاالناتجة من العقود مع العمالء التي تم  األصول  )ط(
 ".العمالء مع

كيان مادي مثل قرص مدمج (في حالة برنامج الحاسب االلي)، أو  ،أو على ،قد تُضمن بعض األصول غير الملموسة في 4
يتضمن  الذيصل األ غي معالجةما إذا كان ينب وثيقة نظامية (في حالة ترخيص أو براءة اختراع) أو فيلم. وعند تحديد
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ً –عناصر غير ملموسة وملموسة  أو على أنه  ،"العقارات واالالت والمعدات" 16بموجب معيار المحاسبة الدولي  –معا
الشخصي لتقدير أي عنصر يُعد أكثر أھمية. فعلى سبيل  االجتھاد أصل غير ملموس بموجب ھذا المعيار، تستخدم المنشأة

، جزًء ال المحدد ج الحاسب االلي، لمعدة آلية تعمل بالتحكم اآللي وال يمكن أن تعمل بدون ھذا البرنامجالمثال، يُعد برنام
الت ومعدات. وتنطبق المعالجة ذاتھا على نظام التشغيل آويُعالج على أنه عقارات والمتعلق به  لييتجزأ من الحاسب اآل

لي المتعلق به، فإنه يُعالج على أنه أصل غير ملموس. من الحاسب اآللحاسب آلي. وعندما ال يكون البرنامج جزًء ال يتجزأ

والتدريب، واإلعداد والتجھيز للتشغيل، وأنشطة  ،نفاق على اإلعالنينطبق ھذا المعيار على، من بين أشياء أخرى، اإل 5
ن أنه قد ينتج عن ھذه االنشطة عليه، وبالرغم م تطوير المعرفة. بناءً إلى البحث والتطوير. وتُوجه أنشطة البحث والتطوير 

ً يُعد ثانوي صلأللمادي (مثل نموذج أولي)، فإن العنصر المادي  كيانله  أصل غير الملموس، أي المعرفة الكامنة  هلمكون ا
  فيه.

المتحركة، وتسجيالت الفيديو،  ةالترخيص لبنود مثل أفالم الصور بموجب اتفاقيات الحقوق المحتفظ بھا بواسطة المستأجر 6
 ھذا المعيار، وتستثنى من نطاق نطاق تقع ضمنالمسرحيات، والمخطوطات، وبراءات االختراع، وحقوق التاليف والنشر و

 . 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

بحيث أنه ينشأ عنھا –لى حد بعيد إ –و المعامالت متخصصة أاألنشطة  عندما تكون ما حدث استثناءات من نطاق معيارتقد  7
نفاق على استكشاف أو التعامل معھا بطريقة مختلفة. تنشأ مثل تلك القضايا عند المحاسبة عن اإل يلزمحاسبية قد قضايا م

عليه، ال ينطبق  تطوير واستخراج النفط والغاز وركاز المعادن في الصناعات االستخراجية وفي حالة عقود التأمين. بناءً 
والعقود. وبالرغم من ذلك، ينطبق ھذا المعيار على األصول غير الملموسة  نفاق على مثل تلك األنشطةھذا المعيار على اإل

يز ھستخدمة (مثل برنامج الحاسب االلي)، والنفقات األخرى التي يتم تحملھا (مثل تكاليف اإلعداد والتجاألخرى المُ 
 .مؤّمنينال للتشغيل)، في الصناعات االستخراجية أو من قبل

  التعـريـفات
 

 تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:         8

  غير الملموس على مدى عمره اإلنتاجي. صلھو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك لألاإلطفاء 

  ھو مورد: صلاأل

 ُمسيطر عليه من قبل منشأة نتيجة ألحداث سابقة؛   )أ(

 لى المنشأة.إيُتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه   )ب(

في قائمة المركز المالي بعد طرح أي مجمع إطفاء ومجمع خسائر  صلتُثبت به المنشأة األ الذيھو المبلغ  المبلغ الدفتري
  الھبوط في قيمته. 

في وقت إقتنائه أو تشييده، أو،  أصلالت النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر قُدم إلقتناء ادِ عَ ھي مبلغ النقد أو مُ  التكلفة
وفقاً لمتطلبات محددة لمعايير دولية أخرى للتقرير  –بشكل أولي  – إثباتهعند  صلذلك األالمنسوب لعندما يكون منطبقاً، المبلغ 

  ".السھمعلى أساس  دفع"ال 2المالي، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي 

  قيمتة المتبقية. ، أو مبلغ آخر حل محل التكلفة، مطروحاً منهصلھو تكلفة األ المبلغ القابل لالستھالك

ھو تطبيق نتائج بحث أو معرفة اخرى على خطة أو تصميم إلنتاج مواد خام، أو أجھزة، أو منتجات، أو عمليات، أو  التطوير
  بشكل جوھري، وذلك قبل البدء في اإلنتاج التجاري أو االستخدام.  –نظم أو خدمات جديدة أو محسنة 

وعن  صلھي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشأ عن االستخدام المستمر لأل المنشأةب الخاصةقيمة ال
  عند تسوية التزام. ااستبعاده في نھاية عمره اإلنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملھ

أو سيُدفع لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في  أصلھي السعر الذي سيُستلم لبيع  مة العادلةالقي
  ."قياس القيمة العادلة") 13المعيار الدولي للتقرير المالي  انظرتاريخ القياس (

  .ه منهاسترداد الممكنمبلغ العن  صلھي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري أل خسارة الھبوط

  .ملموس مادي كيانغير نقدي قابل للتحديد ليس له  أصل ھو غير الملموس صلاأل

  ثابتة أو يمكن تحديدھا. نقدية في شكل مبالغ ،وأصول ستُستلم ،ھي أموال ُمحتفظ بھا األصول النقدية
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  فھم ومعرفة علمية أو فنية جديدة.  اكتسابتوقع  مع ذية ومخططة تُنفأصلھو دراسة  البحث

، صلمن استبعاد األ – الوقت الحالي في –غير ملموس ھي المبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة  صلأل القيمة المتبقية
نھاية الحالة المتوقع أن يكون عليھا في وبفي العمر  – بالفعل – صلبعد طرح التكاليف المقدرة لالستبعاد، وذلك إذا كان األ

  .عمره االنتاجي

  ھو: العمر اإلنتاجي

 خاللھا متاحاً لالستخدام من قبل المنشأة؛ أو صلاأل يكونالفترة التي يُتوقع أن   )أ(

  .صلالُمتوقع أن تحصل عليھا المنشأة من األ ،أو ما شابھھا ،عدد وحدات اإلنتاج   )ب(

 

 األصول غير الملموسة            

ھا أو يتطويرھا، أو الحفاظ علعن موارد غير ملموسة، أو  اقتناءعند أو تتحمل التزامات،  ،موارد –عادةً  –فق المنشآت تن 9
، والملكية الفكرية، ومعرفة صتحسينھا مثل المعرفة العلمية أو الفنية، وتصميم وتطبيق عمليات أو نظم جديدة، والتراخي

المشمولة بھذه العناوين للبنود ر). ومن األمثلة الشائعة السوق والعالمات التجارية (بما في ذلك أسماء العالمة وعناوين النش
المتحركة، وقوائم العمالء،  ةالنشر، وأفالم الصورو التأليفالعريضة برنامج الحاسب االلي، وبراءات االختراع، وحقوق 

الموردين، ووالء العمالء أو بعالقات ال، واتاالمتيازووحقوق خدمة الرھن العقاري، وتراخيص الصيد، وحصص االستيراد، 
 السوق وحقوق التسويق. النصيب منالعمالء، و

 ،القابلية للتحديد، والسيطرة على مورد أيملموس، الصل غير األتعريف  9ال تستوفي جميع البنود الُموضحة في الفقرة  10
ملموس، تُثبت الير صل غاأليستوفي بند يقع ضمن نطاق ھذا المعيار تعريف  ال وعندماووجود منافع اقتصادية مستقبلية. 

البند ضمن عملية  يُقتنى عندماعلى أنھا مصروف عند تحملھا. وبالرغم من ذلك،  –داخلياً  –النفقة الالزمة إلقتنائه أو لتوليده 
 ).68الفقرة  انظر، فإنه يشكل جزًء من الشھرة الُمثبته في تاريخ االستحواذ (تجميع أعمال

 القابلية للتحديد

 ةثبتللتحديد لتمييزه عن الشھرة. وتُعد الشھرة المُ  غير الملموس أن يكون األصل غير الملموس قابالً  يتطلب تعريف األصل 11
تجميع المنافع االقتصادية المستقبلية الناشئة عن أصول أخرى ُمقتناه ضمن عملية  عن يعبرأصال  تجميع أعمالضمن عملية 

بين  ل منفصل. وقد تنتج المنافع االقتصادية المستقبلية عن التفاعلبشك –وال تُثبت  –بشكل منفرد  –والتي ال تُحدد  أعمال
 لإلثبات في القوائم المالية. –بشكل منفرد  –األصول الُمقتناه القابلة للتحديد أو عن االصول التي ال تُؤھل

 :عند أي مما يليللتحديد  قابالً  صليكون األ        12

 تتم أو يُؤجر، أو يرخص أو يحول، أو يُباع وأن منھا، يُجتزأ أو المنشأة عن يُفصل أن قابال أي لالنفصال، قاباليكون   )أ(
 تنوي المنشأة كانت ذاإ عما النظر بغض للتحديد، قابل التزام أو صلأ أو عالقة، ذي عقد مع أو منفرد بشكل إما ُمبادلته،
  أو ال، أم ذلك عمل

الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة لالنفصال  ھذهإذا كانت  عمانظامية أخرى، بغض النظر حقوق حقوق تعاقدية أو  عنينشأ   )ب(
عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.

 

 السيطرة

 ،من المورد الرئيس المتدفقةلحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية لسلطة ال يكون لديھا عندما أصلتسيطر المنشأة على  13
 صلقدرة المنشأة على السيطرة على المنافع االقتصادية المستقبلية من األ تنبعتلك المنافع. و علىاآلخرين  حصولولتقييد 

الحقوق النظامية، يكون  غياب محكمة نظامية. وفي فيمن الحقوق النظامية التي تكون واجبة النفاذ  –عادةً  –غير الملموس 
ن لحق شرطا ضروريا للسيطرة نظرا أللنظامي النفاذ الوجوب . وبالرغم من ذلك، ال يُعد أكثر صعوبة على السيطرة التدليل

 أخرى. ةقيعلى المنافع االقتصادية المستقبلية بطر أن تسيطرالمنشأة قد تكون قادرة 
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المعرفة،  ما تكونعندنشأ عن معرفة السوق والمعرفة الفنية منافع اقتصادية مستقبلية. وتسيطر المنشأة على تلك المنافع تقد  14
 يكونما (حيث تجاري اتفاقب تقييد بموجبحقوق نظامية مثل حقوق التأليف والنشر، أو  بموجبعلى سبيل المثال، محمية 

 على السرية. حفاظنظامي للموظفين بال إلزام بموجبمسموحاً به)، أو 

منشأة فريق من الموظفين المھرة، وقد تكون قادرة على تحديد مھارات إضافية للموظفين تؤدي إلى منافع القد يكون لدى  15
أن الموظفين سوف يستمرون في جعل مھاراتھم متاحة  –أيضا  –يمكن أن تتوقع المنشأة واقتصادية مستقبلية من التدريب. 

الناشئة عن  المتوقعة سيطرة غير كافية على المنافع االقتصادية المستقبلية –عادةً  –للمنشأة. وبالرغم من ذلك، يكون للمنشأة 
غير الملموس. ولسبب مشابه، من غير  صلتعريف األتلك العناصر تستوفي بحيث فريق من الموظفين المھرة وعن التدريب 

حقوق نظامية  بموجبحمية غير الملموس، مالم تكن م صلالمحتمل أن تستوفي موھبة إدارية أو فنية محددة تعريف األ
ً أ –الستخدامھا وللحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة منھا، وتستوفي  االجزاء االخرى من التعريف.  – يضا

، تتوقع أن ئھمووال العمالء مع من السوق، ونظراً لجھودھا في بناء عالقات نصيبلعمالء أو لمنشأة ملف القد يكون لدى  16
، أو طرق أخرى للحمايةفي غياب حقوق نظامية ومع المنشأة. وبالرغم من ذلك،  المتاجرةوف يستمرون في العمالء س
سيطرة غير كافية على المنافع االقتصادية  –عادةً  –للمنشأة، يكون للمنشأة العمالء  ءالعالقات مع العمالء أو وال على للسيطرة

 العمالء ووالء العمالء)مع عالقات المن السوق، و االنصبةملف العمالء، و مثل( ئھم،العمالء ووال مع عالقاتالالمتوقعة من 
العمالء، توفر  مع عالقاتال لحمايةتعريف األصول غير الملموسة. وفي غياب حقوق نظامية  تلك العناصر تستوفيبحيث 

) تجميع أعمالعملية من التي تُعد جزًء العمالء أو ما شابھھا (بخالف  مع عالقات غير التعاقديةالالمعامالت التبادلية لنفس 
 مع عالقاتالقادرة على أن تسيطر على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة المتدفقة من  – مع ذلك –دليال على أن المنشأة 

لإلنفصال، فإن ھذه  العمالء قابلة مع عالقاتالدليال على أن  –أيضاً  –العمالء. ونظراً ألن مثل تلك المعامالت التبادلية توفر 
 غير الملموس.  صلالعمالء تستوفي تعريف األ مع عالقاتال

 المنافع االقتصادية المستقبلية

غير ملموس إيرادا من بيع منتجات أو خدمات، أو فورات في  أصلالمنافع االقتصادية المستقبلية المتدفقة من  يمكن أن تشمل 17
من قبل المنشأة. فعلى سبيل المثال، قد يخفض استخدام الملكية الفكرية في  صلالتكلفة، أو منافع أخرى ناتجة عن استخدام األ

 عملية إنتاج من تكاليف اإلنتاج المستقبلية بدال من أن يزيد من اإليرادات المستقبلية.

 والقياس باتاإلث

 

 غير ملموس من المنشأة أن تُدلل على أن البند يستوفي: أصليتطلب إثبات بند على أنه         18

 )؛ 17–8الفقرات  انظرغير الملموس ( صلتعريف األ  )أ(

 ).23–21الفقرات  انظرضوابط اإلثبات (  )ب(

 تم التي وتلك داخلياً، توليده أو ملموس، غير أصل إلقتناء – أولي بشكل – تحملھا تم التي التكاليف على المتطلب ھذا ينطبق
ً  – تحملھا  .لخدمته أو منه، جزء الستبدال أو ليهإ لإلضافة – الحقا

–33بشكل منفصل، وتتناول الفقرات  –تطبيق ضوابط اإلثبات على األصول غير الملموسة الُمقتناه  32–25تتناول الفقرات  19
القياس األولي لألصول غير  44. وتتناول الفقرة تجميع أعمالضمن عملية  المقتناةتطبيقھا على األصول غير الملموسة  43

مبادالت األصول غير الملموسة، وتتناول الفقرات  47–45الملموسة الُمقتناه عن طريق منحة حكومية، وتتناول الفقرات 
ة الُمتولدلألصول غير الملموسة  القياس واإلثبات األولي 67–51تتناول الفقرات وة داخلياً. الُمتولدمعالجة الشھرة  50–48

 داخلياً.

أو استبداالت لجزء منه.  صلطبيعة األصول غير الملموسة أنه، في كثير من الحاالت، ال توجد إضافات لمثل ھذا األ من 20
غير  أصلأن تحافظ معظم النفقات الالحقة على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في  على األرجحووفقاً لذلك، 

غير الملموس وضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار. باإلضافة إلى  صلملموس موجود، بدالً من أن تستوفي تعريف األ
عمال لى األإغير ملموس معين وليس  أصللى إ –بشكل مباشر  –أن تُنسب النفقة الالحقة –غالباً  –ذلك، يكون من الصعب 

نفقة الحقة ـ نفقة تم تحملھا بعد اإلثبات األولي  صلأل ضمن المبلغ الدفتريتُثبت  أن جدا نادرفإن من الككل. وبناًء عليه، 
ضمن  –عادةً  –، يُثبت 63داخلياً. واتساقاً مع الفقرة تم توليده غير ملموس  أصلأو بعد اكتمال تم اقتناؤه ملموس غير  صلأل

عناويين الصحف، وعناويين النشر، وقوائم العمالء، والبنود ومات، على العال –عند تحملھا  –الالحقة  الربح أو الخسارة النفقة
. وذلك نظراً ألنه ال يمكن تمييز مثل ھذه النفقة عن نفقة لتطوير (سواء ُمقتناة خارجياً أو ُمتولدة داخلياً) المشابھة في الجوھر

 عمال ككل. األ



  38 الدولي المحاسبة معيار

 

  
ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  5  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  غير ملموس عندما ـ وعندما فقط: أصليجب أن يُثبت        21

   ؛أةالمنشلى إسوف تتدفق  صللى األإيكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة التي تعود   )أ(

 بطريقة يمكن االعتماد عليھا. – صليمكن قياس تكلفة األ  )ب(

 ما يدعمھا،لھا يجب على المنشأة أن تقدر احتمال المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة باستخدام افتراضات معقولة  22
 .صلعلى مدى العمر اإلنتاجي لأل توجدلظروف االقتصادية التي سوف لمجموعة ادارة فضل تقديرات اإلأوالتي تمثل 

بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية التي تعود إلى استخدام  المرتبطةتقدير درجة التأكد لالشخصي  االجتھادتستخدم المنشأة  23
 ولي، مع إعطاء وزن أكبر لألدلة الخارجية.األدلة المتاحة في وقت اإلثبات األ أساس وذلك على صلاأل

 .بالتكلفة –بشكل أولي  –غير الملموس  صليجب أن يُقاس األ        24

 منفصلالاالقتناء 
 

المنافع احتمال أن  بشأنغير ملموس التوقعات  أصالً  –بشكل منفصل  –السعر الذي تدفعه منشأة لتقتني سوف يعكس عادة،  25
سوف تتدفق إلى المنشأة. وبعبارة أخرى، تتوقع المنشأة أن يكون ھناك تدفقا  صلاالقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في األ

. وبناًء عليه، يُعد ضابط هأو مبلغ ،التدفق الداخلداخالً من المنافع االقتصادية، حتى عندما يكون ھناك عدم تأكد بشأن توقيت 
 بشكل منفصل. – التي تُقتنىير الملموسة غلألصول  –دائماً  –ى(أ)، ُمستوف21علق باالحتمالية، والوارد في الفقرة ثبات المتاإل

بطريقة يمكن  –بشكل منفصل  – تم اقتناؤهغير الملموس الذي  صلأن تُقاس تكلفة األ –عادةً  –لى ذلك، يمكن إباإلضافة  26
 عندما يكون عوض الشراء في شكل نقد أو أصول نقدية أخرى. –بشكل خاص  –االعتماد عليھا. ويكون ھذا ھو الحال 

 ه بشكل منفصل:ؤالذي تم إقتناغير الملموس  صلتشمل تكلفة األ        27

، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة للرد، بعد طرح الخصومات التجارية شرائهسعر   )أ(
 ؛ والتخفيضات

 لالستخدام المقصود له. صللى إعداد األإ –بشكل مباشر  –أي تكلفة تعود   )ب(

 :صللى األإ –بشكل مباشر  –أمثلة التكاليف التي تعود ومن         28

 صلعن تجھيز األ –بشكل مباشر  –) والتي تنشأ 19تكاليف منافع الموظف (كما ُعرفت في معيار المحاسبة الدولي   )أ(
 ليكون في حالة صالحة للعمل.

 ليكون في حالة صالحة للعمل. صلعن تجھيز األ –بشكل مباشر  –األتعاب المھنية التي تنشأ   )ب(

 بشكل سليم. – يعمل صلما إذا كان األ اختبارتكاليف   )ج(

 غير الملموس: صلومن أمثلة النفقات التي ال تُعد جزًء من تكلفة األ        29

 منتج جديد أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف أنشطة اإلعالن والترويج). تقديمتكاليف   )أ(

 تكاليف مباشرة األعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء (بما في ذلك تكاليف تدريب الموظفين).  )ب(

 التكاليف اإلدارية والعمومية األخرى.  )ج(

 للتشغيل قابالً يتوقف إثبات التكاليف ضمن المبلغ الدفتري لألصل غير الملموس عندما يكون األصل بالحالة الالزمة له ليكون  30
 نقلهأو  ،بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبناًء عليه، ال تُدرج التكاليف التي تم تحملھا عند استخدام أصل غير ملموس

ضمن المبلغ الدفتري لذلك لألصل. فعلى سبيل المثال، ال تُدرج التكاليف التالية ضمن المبلغ الدفتري  ،آخر إلى مكان من
 لألصل غير الملموس:

 .بعدالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة ولم يُستخدم قابصل األ بينماالتكاليف التي تم تحملھا   )أ(

 الطلب على مخرجات األصل. ينمو إلى أنولي، مثل تلك التي يتم تحملھا ألخسائر التشغيل ا   )ب(
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بالحالة الالزمة له ليكون  صلغير ملموس، ولكنھا ال تُعد ضرورية لجعل األ أصلتحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطوير  31
أو أثناء أنشطة التطوير. ونظرا ألن  ھذه العمليات العرضية قبلقد تحدث الً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل االدارة. قاب

الً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة، قاببالحالة الالزمة له ليكون  صلالعمليات العرضية ال تُعد ضرورية لجعل األ
ات ضمن الربح أو الخسارة، وتُضمن في تصنيف – مباشرة – ثبتتُ  ،والمصروفات المتعلقة به ،لعمليات العرضيةافإن دخل 

 الدخل والمصروف المتعلقة بھما.

السعر النقدي. ويُثبت  ُمعاِدلاالئتمان العادية، فإن تكلفته ھي  مددلما يتجاوز  ،إذا تم تأجيل الدفع مقابل أصل غير ملموس 32
الفائدة وفقاً  ما لم تُرسمل مثل ھذه ،ل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة االئتمانعادِ الفرق بين مُ 

 ".تكاليف االقتراض" 23لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تجميع أعمالاإلقتناء كجزء من عملية 

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  33 أصل غير ملموس ضمن عملية تجميع أعمال، تكون  يُقتنى عندما"، تجميع األعمال" 3وفقا
 تكلفة ذلك األصل غير الملموس ھي قيمته العادلة في تاريخ االستحواذ. وسوف تعكس القيمة العادلة لألصل غير الملموس

احتمال أن المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في األصل  بشأنتوقعات المشاركين في السوق في تاريخ االستحواذ 
سوف تتدفق إلى المنشأة. وبعبارة أخرى، تتوقع المنشأة أن يكون ھناك تدفقاً داخالً من المنافع االقتصادية، حتى عندما يكون 

ثبات المتعلق باالحتمالية، والوارد في الفقرة اإل. وبناًء عليه، يُعد ضابط هأو مبلغ ،ھناك عدم تأكد بشأن توقيت التدفق الداخل
ضمن عملية تجميع أعمال. وعندما يكون األصل، الذي تم اقتناؤه  المقتناةلألصول غير الملموسة  –دائماً  – مستوفىً (أ)، 21

لومات كافية حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى، فإنه توجد مع، قابالً لالنفصال أو ينشأ عن ضمن عملية تجميع أعمال
يُعد ضابط القياس الذي يمكن االعتماد عليه، والوارد  ،بطريقة يمكن االعتماد عليھا. وبالتالي –لقياس القيمة العادلة لألصل 

 ضمن عمليات تجميع أعمال.  المقتناةلألصول غير الملموسة  –دائماً  – مستوفًى(ب)، 21في الفقرة 

بشكل  – في تاريخ االستحواذ )، تُثبت المنشأة المستحوذة2008(الٌمنقح في  3للتقرير المالي لمعيار الدولي اوفقاً لھذا المعيار و 34
من قبل  صلتم إثبات األكان قد غير ملموس للمنشأة المستحوذ عليھا، بغض النظر عما إذا  أصالً  – منفصل عن الشھرة

ً أن تثبت المنشأة المستحوذة مشروعأم ال. ويعني ھذا  تجميع األعمالعملية المنشأة المستحوذ عليھا قبل  للبحث  اً جاري ا
غير  صليستوفي المشروع تعريف األ عندما – الشھرة عن منفصل بشكل – أصلللمنشأة المستحوذ عليھا على أنه  والتطوير

 غير الملموس عندما: صلللبحث والتطوير للمنشأة المستحوذ عليھا تعريف األ الملموس. ويستوفي مشروع جارٍ 

 ؛ صلتعريف األ يستوفي  )أ(

 يكون قابالً للتحديد، أي يكون قابالً لالنفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى.  )ب(

 تجميع أعمال ضمن عملية تم اقتناؤه أصل غير ملموس 

قابالً لالنفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية أو  ،تجميع أعمالضمن عملية تم اقتناؤه  الذي ،ملموسالصل غير األ يكون عندما 35
 بطريقة يمكن االعتماد عليھا. وفي حالة وجود –حقوق نظامية أخرى، فإنه توجد معلومات كافية لقياس القيمة العادلة لألصل 

وس، فإن درجة المخرجات المحتملة باحتماالت مختلفة للتقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل غير الملم نطاق من
 عدم التأكد تدخل في قياس القيمة العادلة لألصل. 

، عالقة ذي عقد مع –فقط  –قابالً لالنفصال، ولكن  ،تجميع أعمالضمن عملية تم اقتناؤه  الذي ،ملموسالصل غير األقد يكون  36
بشكل منفصل عن  –في مثل ھذه الحاالت، تُثبت المنشأة المستحوذة األصل غير الملموس وأو أصل أو التزام قابل للتحديد. 

 .العالقة ذيولكن مع البند  –الشھرة 

شريطة أن يكون  واحد أصليمكن للمنشأة المستحوذة أن تُثبت مجموعة من األصول غير الملموسة المتكاملة على أنھا  37
 –غالباً  –"إسم العالمة" مصطلح على سبيل المثال، يُستخدم مصطلح "العالمة" و أعمار إنتاجية متشابھة. المنفردة لالصول

 ولى ھي مصطلحات تسويقية عامةعلى أنھما مرادفات للعالمات التجارية والعالمات األخرى. وبالرغم من ذلك، فإن األ
لإلشارة إلى مجموعة من األصول المتكاملة مثل العالمة التجارية (أو عالمة الخدمة) وما يتعلق بھا  –عادةً  –ستخدم تُ والتي 

 تكنولوجية. من اسم تجاري، وصيغ، ووصفات وخبرة
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  [ُحذفت]          –38
41 

  تم اقتناؤه  عداداإل تحتعلى مشروع بحث وتطوير نفاق الالحق إلا
  

 :التيو التطوير أنفقة البحث         42

، وُمثبت على تجميع أعمالأو ضمن عملية  –بشكل منفصل  – تم اقتناؤه تحت اإلعدادتتعلق بمشروع بحث أو تطوير   )أ(
 أنه أصل غير ملموس؛  

   يتم تحملھا بعد اقتناء ذلك المشروع و  )ب(

 .62–54 للفقرات وفقاً  عنھا المحاسبة يجب

تم اقتناؤه التطوير للبحث أو  النفقة الالحقة على مشروع جارٍ  يعني أن 62–54تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات إن  43
 نه أصل غير ملموس:أوُمثبت على  تجميع أعمالأو ضمن عملية  –بشكل منفصل  –

 إذا كانت نفقة على البحث؛   ،تُثبت على أنھا مصروف عند تحملھا  )أ(

ضوابط اإلثبات الورادة في  يإذا كانت نفقة على التطوير والتي ال تستوف ،تُثبت على أنھا مصروف عند تحملھا  )ب(
 على أنھا أصل غير ملموس، 57الفقرة 

 يإذا كانت نفقة على التطوير والتي تستوف ،للبحث أو التطوير تم اقتناؤه لى المبلغ الدفتري لمشروع جارٍ إتُضاف   )ج(
 .57ضوابط اإلثبات الورادة في الفقرة 

 طريق منحة حكوميةقتناء عن إلا

قد و، أو مقابل عوض اسمي، عن طريق منحة حكومية. مقابل بدونأصل غير ملموس  يُقتنىفي بعض الحاالت، قد  44
تشغيل لتراخيص  أوأو تخصص لمنشأة أصوال غير ملموسة مثل حقوق الھبوط بالمطار،  ،يحدث ھذا عندما تحول حكومة

الموارد المقيدة األخرى. وطبقاً  على للحصولتصاريح أو حصص االستيراد أو حقوق  أومحطات الراديو أو التليفزيون، 
، يمكن للمنشأة أن تختار "المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" 20لمعيار المحاسبة الدولي 

منشأة أال تُثبت األصل الأما إذا اختارت  بالقيمة العادلة. –بشكل أولي  –من األصل غير الملموس والمنحة  أن تُثبت كالً 
مسموح بھا ال األخرىإسمي (المعالجة  بمبلغ –بشكل أولي  –بالقيمة العادلة، فإن المنشأة تُثبت األصل  –ولي أبشكل  –

لى إعداد األصل لالستخدام المقصود إ –بشكل مباشر  –) مضافا إليھا أي نفقة تعود 20بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 ه.ل

 بادالت األصولمُ 

من أصول نقدية وغير  مزيجأو أصول غير نقدية، أو  أصلفي مقابل  ةملموسالغير  ولصمن األواحد أو أكثر  يُقتنى قد 45
بادالت على جميع المُ  –أيضا  –بآخر، ولكنه ينطبق  واحد غير نقدي أصلبادلة إلى مُ  –فقط  –نقدية. ويشير النقاش التالي 

بادلة غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم (أ) تفتقر معاملة المُ  صلاألمثل ھذا تُقاس تكلفة والموضحة في الجملة السابقة. 
ستلم أو األصل الُمتنازل عنه ألصل المُ ا من ألي ، أو (ب) يكن من غير الممكن قياس القيمة العادلةالتجاريلجوھر إلى ا

بھذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة أن تلغي إثبات  تم اقتناؤهقاس األصل الذي عليھا. ويُ بطريقة يمكن االعتماد 
قاس بالمبلغ الدفتري تكلفته تُ إن بالقيمة العادلة، ف تم اقتناؤه. وإذا لم يُقاس األصل الذي الحال في –األصل المتنازل عنه 

 تنازل عنه. المُ  صللأل

ليه يُتوقع أن تتغير تدفقاتھا إفي الحسبان المدى الذي  باألخذم ال أ تجاري جوھربادلة معاملة مُ لإذا كان ما تحدد المنشأة  46
 عندما: تجاري جوھربادلة النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملة مُ 

التدفقات النقدية سـتلم عن تكوين المُ  صلي مخاطر، وتوقيـت، ومبلغ) التدفقـات النقديـة من األأختلف تكوين (ي  )أ(
 حول. أوالمُ  صلمن األ

 بالمعاملة.المنشأة للجزء من عمليات المنشأة الُمتأثر ب الخاصةالقيمة  ،بادلةنتيجة للمُ  ،تغيرت  )ب(

 بالنسبة للقيمة العادلة لألصول الُمتبادلة. اً الفرق في (أ) أو (ب) كبير يكون  )ج(
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لمنشأة الُمتأثر المنشأة للجزء من عمليات اب الخاصة، فإن القيمة تجاريبادلة جوھر لغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة مُ 
ة المنشأة بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب. وقد تكون نتائج ھذه التحليالت واضحة دون حاج

 إلجراء حسابات مفصلة.

بطريقة يمكن  – صلغير ملموس ھو أن يكون من الممكن قياس تكلفه األ أصل(ب) أن شرط إثبات 21تُحدد الفقرة  47
عندما (أ)  – بطريقة يمكن االعتماد عليھا –غير الملموس  صلقياس القيمة العادلة لأل يكون من الممكناالعتماد عليھا. و

تقدير احتماالت  ن من الممكنيكوأو (ب)  اً كبير صلال يكون التقلب في نطاق قياسات القيمة العادلة المعقولة لذلك األ
واستخدامھا عند قياس القيمة العادلة. فإذا كانت المنشأة قادرة على  –بشكل معقول  – ضمن النطاق التقديرات المتنوعة
الُمتنازل عنه، فإن القيمة العادلة  صلستلم أو األالمُ  صلألي من األ – بطريقة يمكن االعتماد عليھا – قياس القيمة العادلة

 بشكل واضح. –الُمستلم بَيّنه أكثر  صلالُمتنازل عنه تُستخدم لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لأل صللأل

 لمتولدة داخلياا الشھرة

ً الُمتولدال يجوز أن تُثبت الشـھرة         48  .أصلعلى أنھا  ة داخليـا

غير ملموس يستوفي  أصلفي بعض الحاالت، يتم تحمل نفقة لتوليد منافع اقتصادية مستقبلية، ولكن ال ينتج عنھا نشوء  49
ً  – النفقةضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار. وتوصف مثل ھذه  بأنھا تساھم في شھرة متولدة داخلياً. وال تُثبت  – غالبا

ً الُمتولدالشھرة   ھاقابالً لالنفصال وال ينشأ عن ت(أي أنھا ليس قابالً للتحديدنظراً النھا ليست مورداً  أصلعلى أنھا  ة داخليا
بطريقة يمكن االعتماد  – قياسه بالتكلفة والذي يمكنسيطر عليه من قبل المنشأة حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى) مُ 

 عليھا.

ستخلص تأن  –في أي وقت  –لمنشأة والمبلغ الدفتري لصافي أصولھا القابلة للتحديد لبين القيمة العادلة  ،لفروقل يمكن 50
ً نطاق تكلفة األصول  عن الفروقمثل تلك  تعبرمن العوامل التي تؤثر على القيمة العادلة للمنشأة. وبالرغم من ذاك، ال  ا

  غير الملموسة الُمسيطر عليھا من قبل المنشأة.

 ة داخلياً تولدالمُ األصول غير الملموسة 

ً  الُمتولدغير الملموس  صلتقويم ما إذا كان األ – في بعض األحيان – يكون من الصعب 51 لإلثبات بسبب  يؤھّل داخليا
 مشاكل في:

 ؛ والذي سوف يولد منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة قابالً للتحديد أصالً تحديد ما إذا كان، ومتى يكون، ھناك   )أ(

  

 

غير  أصلفي بعض الحاالت، ال يمكن تمييز تكلفة توليد فبطريقة يمكن االعتماد عليھا.  – صلتحديد تكلفة األ  )ب(
ً الُمتولدملموس داخليا عن تكلفة المحافظة أو تعزيز شھرة المنشأة   تشغيل العمليات اليومية.  أو تكلفة ة داخليا

 تطبقالمنشأة فإن  الملموس، غير لألصل ولياال والقياس لإلثبات العامة بالمتطلبات االلتزام إلى باالضافة عليه، وبناءً 
 .داخليا ةالُمتولد الملموسة غير األصول جميع على 67–52 الفقرات في الواردة واإلرشادات المتطلبات

 إلى: صلالمنشأة تُصنف توليد األفإن داخليا يستوفي ضوابط اإلثبات،  الُمتولدغير الملموس  صللتقويم ما إذا كان األو 52

 مرحلة البحث؛   )أ(

 مرحلة التطوير.  )ب(

رغم أنه تم تعريف مصطلحي "البحث" و"التطوير"، فإن لمصطلحي "مرحلة البحث" و"مرحلة التطوير" معنى أوسع و
 لغرض ھذا المعيار. 

 غير ملموس، فإن أصلال تستطيع المنشأة أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي إلنشاء  وعندما 53
 في مرحلة البحث.  –فقط –نه تم تحمله أنفاق على ذلك المشروع كما لو تعالج اإل المنشأة
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 مرحلة البحث

عن البحث (أو عن مرحلة البحث لمشروع داخلي). ويجب أن يُثبت  الناشئغير الملموس  صلأن يُثبت األ يجوزال  54
 نفاق على البحث (أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي) عند تحمله على أنه مصروف. اإل

ملموس الذي سوف يولد منافع الغير  صلاألوجود  تُدلل علىفي مرحلة البحث لمشروع داخلي، ال تستطيع المنشأة أن  55
 صروف.تُثبت ھذه النفقة عند تحملھا على أنھا م ،اقتصادية مستقبلية محتملة. وبناًء عليه

 من أمثلة أنشطة البحث:        56

 الحصول على معرفة جديدة.إلى أنشطة تھدف   )أ(

 البحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو لمعرفة أخرى، وتقويمھا واالختيار النھائي لھا.  )ب(

 ھزة، أو منتجات، أو عمليات، أو نظم أو الخدمات.جالبحث عن بدائل لمواد خام، أو أ  )ج(

مواد، أو اجھزة، أو منتجات، أو عمليات، أو نظم أو خدمات من صياغة، وتصميم، وتقويم، البدائل المحتملة   )د(
 جديدة أو ُمحسنة، واالختيار النھائي لھا.

 مرحلة التطوير

غير الملموس الناشئ عن التطوير (أو عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي) عندما، وعندما فقط،  صلاأل أن يُثبتيجب  57
 تستطيع المنشأة أن تُدلل على جميع ما يلي:

 ستكمال األصل غير الملموس بحيث يكون متاحا لالستخدام أو البيع.ا من الفنية ىالجدو  )أ(

 تبيعه.نيتھا أن تستكمل األصل غير الملموس وأن تستخدمة أو   )ب(

 .هتبيعأن أو  األصل غير الملموسقدرتھا على أن تستخدم   )ج(

الكيفية التي سيولد بھا األصل غير الملموس المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملة. فمن بين أمور أخرى، تستطيع   )د(
فائدة على المنشأة أن تدلل على وجود سوق لمخرجات األصل غير الملموس، أو لألصل غير الملموس ذاته، أو 

 .ستخدم داخلياً األصل غير الملموس إذا كان سيُ 

 .هأو تبيع األصل غير الملموستوفر الموارد الفنية والمالية والموارد االخرى لتستكمل التطوير ولتستخدم (ھـ)      

 تطويره.لى األصل غير الملموس خالل إالنفقة التي تعود  –بطريقة يمكن االعتماد عليھا  –قدرتھا على أن تقيس   )و(

غير ملموس وأن تدلل على أن  أصالً في مرحلة التطوير لمشروع داخلي، تستطيع المنشأة، في بعض الحاالت، أن تحدد  58
 عنسوف يولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة. وذلك نظراً الن مرحلة التطوير للمشروع تُعد متقدمة أكثر  صلاأل

 مرحلة البحث.

 التطوير:من أمثلة أنشطة         59

 ما قبل اإلنتاج أو ما قبل االستخدام.أولية ونماذج  تصميم، وتشييد، واختبار نماذج  )أ(

 تقنية جديدة. لىتنطوي عتصميم أدوات، وموجھات، وقوالب   )ب(

 لإلنتاج التجاري.  –بشكل اقتصادي  –ذي حجم مجد  ال يكونتصميم، وتشييد، وتشغيل مصنع تجريبي والذي   )ج(

جھزة، أو منتجات، أو عمليات، أو نظم أو خدمات جديدة أمواد، أو من ختار بديل مُ تصميم، وتشييد، واختبار   )د(
 أو ُمحسنة.

لتُدلل على الكيفية التي سيولد بھا األصل غير الملموس المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملة، تُقدر المنشأة المنافع  60
الھبوط في قيمة " 36المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي االقتصادية المستقبلية التي ستُستلم من األصل باستخدام 

باالشتراك مع أصول أخرى، فإن المنشأة تطبق مفھوم  –فقط  –. فإذا كان األصل سوف يولد منافع اقتصادية"األصول
 .36لنقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي ا توليدوحدات 
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من خالل،  هوالحصول على المنافع من هملموس، واستخدامالغير  صلاأل يمكن التدليل على توفر الموارد الستكمالو 61
على سبيل المثال، خطة أعمال تظھر الموارد الفنية، والمالية والموارد األخرى الالزمة وقدرة المنشأة على تأمين تلك 

ارة من مقرض على الموارد. في بعض الحاالت، تدلل المنشأة على توفر التمويل الخارجي من خالل الحصول على إش
 أن يمول الخطة.في رغبته 

ً  أصلتكلفة توليد  –بطريقة يمكن االعتماد عليھا  –نظم التكاليف للمنشأة أن تقيس ل –عادةً  – يمكن 62 ، غير ملموس داخليا
والنفقات األخرى التي يتم تحملھا لتأمين حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برنامج الحاسب  الرواتبمثل 

 االلي.

من حيث  –ال يجوز أن تُثبت العالمات، وعناويين الصحف، وعناويين النشر، وقوائم العمالء، والبنود المشابھة  63
 .ة داخلياً على أنھا أصول غير ملموسةالُمتولد – الجوھر

من حيث  –المشابھة  والبنودنفاق على العالمات، وعناويين الصحف، وعناويين النشر، وقوائم العمالء، ال يمكن تمييز اإل 64
ً الُمتولد –الجوھر عمال ككل. وبناًء عليه، ال تُثبت مثل تلك البنود على أنھا اصول غير عن تكلفة تطوير األ ة داخليا

 ملموسة.

 داخلياً  تولدتكلفة أصل غير ملموس مُ 

نفاق الذي تم تحمله من تاريخ استيفاء ھي مجموع اإل داخلياً  الُمتولدغير الملموس  صل، فإن تكلفة األ24لغرض الفقرة  65
إثبات إعادة  71. تمنع الفقرة 57، و22، و21ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرات  – ألول مرة – غير الملموس صلاأل

 صروف.على أنھا م –سابقاً  –نفقة ُمثبته

ً  الُمتولدغير الملموس  صلتشمل تكلفة األ 66 وإنتاج،  ،والضرورية إلنشاء –بشكل مباشر –جميع التكاليف التي تعود  داخليا
 –بشكل مباشر  –الً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. ومن أمثلة التكاليف التي تعود قابليكون  صلوإعداد األ

 : صللى األإ

 غير الملموس. صلالخام والخدمات الُمستخدمة أو الُمستھلكة في توليد األتكاليف المواد   )أ(

 غير الملموس. صل) الناشئة عن توليد األ19تكاليف منافع الموظف (كما ُعرفت في معيار المحاسبة الدولي   )ب(

 أتعاب تسجيل حق نظامي.  )ج(

 غير الملموس.  صلإطفاء براءات االختراع والتراخيص التي تُستخدم لتوليد األ  )د(

ً  ُمتولد ملموس غيرأصل تكلفة عناصر أحدأنھاعلىالفائدةإلثباتضوابط23الدوليالمحاسبةمعيار ويحدد  .داخليا

ً الملموس الغير صلاألال يُعد ما يلي مكونات لتكلفة         67  :ُمتولد داخليا

 –بشكل مباشر  – ةمن الممكن أن تُنسب ھذه النفق إال إذا كان ،خرىاأل والعمومية ،البيعية، واإلدارية اتالنفق  )أ(
 لالستخدام. صلإعداد األإلى 

 األداء المخطط. صلالتي تم تحملھا قبل أن يحقق األوالخسائر المحددة نتيجة عدم الكفاءة، والتشغيل األولي،    )ب(

 .صلنفاق على تدريب الموظفين على تشغيل األاإل  )ج(
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  65مثال يوضح الفقرة 

وحدة نقد تم  900، منھا (أ)وحدة نقد 1000، تم تحمل نفقة قدرھا 20×5 خاللعملية إنتاجية جديدة. و تطور منشأة
. والمنشأة قادرة 20×5ديسمبر  31و 20×5ديسمبر  1وحدة نقد تم تحملھا بين  100، و20×5ديسمبر  1تحملھا قبل 

 غير ملموس. أصلضوابط اإلثبات على أنھا ، على أن العملية اإلنتاجية استوفت 20×5ديسمبر  1على أن تُدلل، في 
استرداده من المعرفة الكامنة في العملية (بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية  الممكنقدر أن يكون المبلغ ويُ 

  وحدة نقد. 500الستكمال العملية قبل أن تكون متاحة لالستخدام) 

وحدة نقد (النفقة التي تم  100 ھاغير ملموس بتكلفة قدر أصلالعملية اإلنتاجية على أنھا  تُثبت، 20×5في نھاية  
 20×5ديسمبر  1النفقة التي تم تحملھا قبل  تُثبت). 20×5ديسمبر  1تاريخ استيفاء ضوابط اإلثبات، أي  من تحملھا

وال تشكل . 20×5ديسمبر  1حتى نظرا ألن ضوابط اإلثبات لم تُستوف  وحدة نقد على أنھا مصروف 900وقدرھا 
  ثبتة في قائمة المركز المالي.جزًء من تكلفة العملية اإلنتاجية المُ  ھذه النفقة

استرداده  الممكن، يقدر أن يكون المبلغ 20×6وحدة نقد. وفي نھاية  2000النفقة التي تم تحملھا  تبلغ ،20×6خالل 
قات النقدية الخارجة المستقبلية الستكمال العملية قبل أن تكون متاحة من المعرفة الكامنة في العملية (بما في ذلك التدف

  وحدة نقد.  1900لالستخدام) 

 2000زائد  20×5وحدة نقد نفقة ُمثبته في نھاية  100وحدة نقد ( 2100تكلفة العملية اإلنتاجية  تبلغ، 20×6في نھاية 
المبلغ الدفتري للعملية قبل  لتعدلوحدة نقد  200ط قدرھا ). تُثبت المنشأة خسارة ھبو 20×6وحدة نقد نفقة ُمثبته في 

سوف تُعكس خسارة الھبوط ووحدة نقد). 1900(منھا  استرداده المبلغ الممكنالى إ وحدة نقد) 2100خسارة الھبوط (
   .36عندما تُستوفى متطلبات عكس خسارة الھبوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ھذه في فترة الحقة

  المبالغ النقدية بـ "وحدات نقد". تُقوم(أ) في ھذا المعيار، 
  

 إثبات مصروف

 

 :لم ما ،غير الملموس عند تحمله على أنه مصروف البندنفاق على يجب أن يُثبت اإل           68

 )؛ أو67–18الفقرات  انظريستوفي ضوابط اإلثبات ( والذييشكل جزًء من تكلفة أصل غير ملموس   )أ(
  

وال يمكن إثباته على أنه أصل غير ملموس. وعندما يكون ھذا  تجميع أعمالضمن عملية  ؤهاقتناقد تم  البند يكن  )ب(
المعيار الدولي للتقرير  انظرھو الحال، فإنه يشكل جزًء من المبلغ المثبت على أنه شھرة في تاريخ االستحواذ (

).3المالي 

 أصلإقتناء أو إنشاء أن يتم في بعض الحاالت، يتم تحمل النفقة لتوفير منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة، لكن بدون  69
حالة توريد بضائع، تُثبت المنشأة مثل تلك النفقة على أنھا مصروف عندما ففي آخر يمكن إثباته.  أصلغير ملموس أو 

في حالة تقديم خدمات، تُثبت المنشأة النفقة على أنھا مصروف عندما يكون لھا الحق في الحصول على تلك البضائع. و
)، باستثناء 54الفقرة  انظرنفاق على البحث عند تحمله على أنه مصروف (الخدمات. على سبيل المثال، يُثبت اإل تتلقى
للنفقة التي تُثبت عندما يتم تحملھا على أنھا  األخرىوتشمل األمثلة . تجميع أعماليُقتنى كجزء من عملية  اعندم

  مصروف:

للتشغيل)، ما لم يُدرج ھذا اإلنفاق  والتجھيز عدادإلللتشغيل (تكاليف ا والتجھيز عدادإلاإلنفاق على أنشطة ا  )أ(
ً لمعيار المحاسبة الدولي العقارات، واآل من بنود في تكلفة بند . وقد تتكون تكاليف 16الت والمعدات وفقا

تم تحملھا لتأسيس يللتشغيل من تكاليف التأسيس مثل التكاليف النظامية والسكرتارية التي  والتجھيز عداداإل
لبدء عمليات  اإلنفاقمرفق أو عمل جديد (أي تكاليف ما قبل االفتتاح) أو  الفتتاحمنشأة نظامية، واإلنفاق 

 .غيل)جديدة أو إطالق منتجات أو عمليات جديدة (أي تكاليف ما قبل التش

 اإلنفاق على أنشطة التدريب.  )ب(

 اإلنفاق على أنشطة اإلعالن والترويج (بما في ذلك كتالوجات الطلب بالبريد).  )ج(

 ة أو كلھا.أاإلنفاق على تغيير موقع، أو إعادة تنظيم، جزء من منش  )د(

عندما يتم  السلعق في الحصول على يكون للمنشأة الحق في الحصول على البضائع عندما تمتلكھا. وبالمثل، يكون لھا الح        أ 69
الخدمات  تُتلقىتوريد وتستطيع المنشأة أن تطلب تسليمھا في مقابل الدفع. والحكام عقد مورد وفقا ألالمن قبل  تصنيعھا

خدمة أخرى، على سبيل  لتقدموليس عندما تستخدمھا المنشأة  ،للمنشأة تُقدممورد وفقا لعقد بأن المن قبل  أداؤھاعندما يتم 
ً إعالن لتقدمالمثال   للعمالء.  ا
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مقدماً قبل  السلععندما يتم القيام بالدفع مقابل  أصلمقدماً على أنه  اًمدفوع اًالمنشأة من أن تُثبت مبلغ 68ال تمنع الفقرة  70
ً مبلغ ثبتتالمنشأة من أن  68ال تمنع الفقرة  ،. وبالمثلالسلعحصول المنشأة على حق الحصول على تلك  ً مدفوع ا مقدماً  ا

 المنشأة لتلك الخدمات.  تلقيعندما يتم القيام بالدفع مقابل الخدمات مقدما قبل  أصلعلى أنه 

 أصلال تُثبت المصروفات السابقة على أنھا 

على أنه  –بشكل أولي  –أن يُثبت االنفاق على بند غير ملموس، والذي سبق أن اُثبت  –في تاريخ الحق  –ال يجوز  71
غير ملموس. أصلمصروف، على أنه جزء من تكلفة 

 القياس بعد اإلثبات
 

على  75أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة  74يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  72
غير ملموس باستخدام نموذج إعادة التقويم، فإنه يجب  أصلالمحاسبة عن  عندما تتمأنه سياسة محاسبية لھا. 

عن جميع األصول األخرى في فئته باستخدام النموذج نفسه، إال إذا لم يكن ھناك سوق نشطة لتلك  –أيضا  –المحاسبة 
 األصول. 

فئة األصول غير الملموسة ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابھة في عمليات المنشأة. ويُعاد  73
لتجنب إعادة التقويم االختياري لألصول والتقرير  –بشكل متزامن  –مجموعة األصول غير الملموسة  ضمنتقويم البنود 
 كاليف والقيم في تواريخ مختلفة. من الت خليطفي القوائم المالية تعبر عن  عن مبالغ

 

 نموذج التكلفة

ً منھا أي مجمع إطفاء وأي مجمع خسائر  صلسجل األولي، يجب أن يُ بعد اإلثبات األ 74 غير الملموس بتكلفته مطروحا
 ھبوط.

 نموذج إعادة التقويم

قيمته العادلة في تاريخ إعادة  وھوغير الملموس بمبلغ إعادة التقويم،  صلسجل األاولي، يجب أن يُ أبعد اإلثبات ا 75
 ً منھا أي مجمع إطفاء الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة. ولغرض إعادة التقويمات بموجب ھذا  التقويم مطروحا

بشكل  –إعادة التقويمات  إجراءقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة. ھذا ويجب يجب أن تُ فإنه المعيار، 
عن قيمته العادلة في نھاية فترة التقرير.  –بشكل ذي أھمية نسبية  – صلبلغ الدفتري لألبحيث ال يختلف الم –منتظم 

 :ـال يسمح نموذج إعادة التقويم ب        76

 صول؛ أوأعلى أنھا  –سابقاً  –إعادة تقويم األصول غير الملموسة التي لم تُثبت   )أ(

 ولي لألصول غير الملموسة بمبالغ بخالف التكلفة.اإلثبات األ  )ب(

 –فقط  –بالتكلفة. وبالرغم من ذلك، عندما يُثبت جزء  –بشكل أولي  – صلاأل يُثبتيُطبق نموذج إعادة التقويم بعد أن  77
ضوابط اإلثبات حتى مرحلة ما خالل العملية  لم يستوفِ  صلنظرا ألن األ أصلغير ملموس على أنه  أصلمن تكلفة 

بالكامل. يمكن أن يُطبق نموذج إعادة التقويم  صلة التقويم على ذلك األ)، فإنه يمكن أن يُطبق نموذج إعاد65الفقرة  انظر(
 ).44الفقرة  انظرتم تلقيه عن طريق منحة حكومية واُثبت بمبلغ اسمي ( الذي ملموسالغير  صلاألعلى  –أيضا  –

المثال، في بعض . فعلى سبيل أن ذلك قد يحدث غير الملموس، بالرغم من صلمن غير الشائع وجود سوق نشطة لأل 78
أو حصص اإلنتاج القابلة  صيد األسماكجرة، أو تراخيص السلطات القانونية، قد يوجد سوق نشطة لتراخيص سيارات األ

نشر الأو حقوق ، الصحف عناويين للعالمات، أو. وبالرغم من ذلك، ال يمكن أن يوجد سوق نشطة من غير قيود للتحويل
ھذه األصول فريد من نوعه. أصل من ألن كل  تراع أو العالمات التجارية، نظراً فالم، أو براءات االخواأللموسيقى ل

، كما بعينھمنه يتم التفاوض حول العقود بين مشترين وبائعين إأيضا، رغم أن األصول غير الملموسة تُشترى وتُباع، ف
ً  غيرأن المعامالت  قد ال يوفر دليال كافيا للقيمة العادلة صول حد األالسعر المدفوع ألفإن . ولھذه األسباب، متكررة نسبيا

 .متاحة للعموم –غالباً  –األسعار  تكون آلخر. عالوة على ذلك، ال
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عندما تختلف القيمة فيعتمد تكرار إعادة التقويمات على تقلب القيم العادلة لألصول غير الملموسة محل إعادة التقويم.  79
يُعد ضرورياً. قد  إضافي عن مبلغه الدفتري، فإن إعادة تقويم –بشكل ذي أھمية نسبية  –الُمعاد تقويمه  صلالعادلة لأل

تتطلب إعادة تقويم سنوي.  وبالتاليتعاني بعض األصول غير الملموسة من تحركات كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة، 
لملموسة التي تكون التحركات في لألصول غير ا –فقط  –كون مثل إعادة التقويمات المتكررة ھذه غير ضرورية تو

 . ضئيلةقيمتھا العادلة 

عندما يعاد تقويم األصل غير الملموس، فإن المبلغ الدفتري لھذا األصل يتم تعديله إلى المبلغ المعاد تقويمه. وفي تاريخ  80
 إعادة التوييم تتم معالجة األصل بإحدى الطرق التالية:

  
تتفق مع إعادة تقويم القيمة الدفترية لألصل. على سبيل المثال، قد يتم تعديل إجمالي القيمة الدفترية بطريقة   )أ(

تعديل إجمالي المبلغ الدفتري بالرجوع إلى بيانات سوقية قابلة للمالحظة أو قد تتم إعادة عرضھا بشكل تناسبي 
جمالي المبلغ مع التغير في المبلغ الدفتري. يتم تعديل مجمع اإلطفاء في تاريخ التقويم ليعادل الفرق بين إ

 الدفتري لألصل ومبلغه الدفتري بعد األخذ في الحسبان مجمع خسائر الھبوط، أو
 

 استبعاد مجمع اإلطفاء مقابل إجمالي المبلغ الدفتري لألصل.  )ب(
  

وبعد مبلغ التسوية في مجمع اإلطفاء جزًء من الزيادة أو التخفيض في المبلغ الدفتري الذي تتم المحاسبة عنه وفقاً 
 .86و  85ت للفقرا

 
غير ملموس في فئة أصول غير ملموسة ُمعاد تقويمھا نظرا لعدم وجود سوق  أصلعندما ال يمكن إعادة تقويم  81

 بتكلفته مطروحاً منھا أي مجمع إطفاء وخسائر ھبوط. صل، فإنه يجب أن يُسجل األصلنشطة لھذا األ

ن المبلغ إسوق نشطة، ف إلى غير ملموس ُمعاد تقويمه بالرجوع صلال يعد من الممكن قياس القيمة العادلة أل عندما 82
سوق النشطة مطروحاً ال إلى تقويمه في تاريخ آخر إعادة تقويم بالرجوع إعادةيجب أن يكون مبلغ  صلالدفتري لأل

 .ةمنه أي مجمع إطفاء الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحق

قد ھبطت قيمته وأنه يلزم أن  صلغير ملموس ُمعاد تقويمه أن األ صلحقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشطة أل تشيرقد  83
 .36يُختبر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

نموذج إعاده التقويم فإن بالرجوع إلي سوق نشطة في تاريخ قياس الحق،  صلأن تُقاس القيمة العادلة لأل يمكنعندما  84
 من ھذا التاريخ. يُطبق

تقويم، فإنه يجب أن تُثبت الزيادة ضمن الدخل الشامل الغير ملموس نتيجة إلعادة  صلأل المبلغ الدفتري عندما يزداد 85
اآلخر وأن تُجمع ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم. وبالرغم من ذلك، فإنه يجب أن تُثبت الزيادة 

ً  –ضمن الربح أو الخسارة بالقدر الذي يعكس انخفاض إعادة تقويم ُمثبت   صللأل الخسارة وأضمن الربح  – سابقا
 .نفسه

تقويم، فإنه يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الربح الغير ملموس نتيجة إلعادة  صلالمبلغ الدفتري أل عندما ينخفض 86
يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الدخل الشامل اآلخر بقدر أي رصيد دائن في فإنه أو الخسارة. وبالرغم من ذلك، 

المبلغ الُمجمع من . ويقلص االنخفاض الُمثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر صلمتعلق بذلك األ فائض إعادة التقويم
ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم.

رباح المبقاة عندما يتحقق لى األإ –بشكل مباشر  –يمكن أن يُحول فائض إعادة التقويم المتراكم ضمن حقوق الملكية  87
حقق بعض الفائض تأو استبعاده. وبالرغم من ذلك، قد ي صلعند تخريد األ بالكاملالفائض. ويمكن أن يتحقق الفائض 

الُمستند من قبل المنشأة؛ وفي مثل ھذه الحالة، يكون مبلغ الفائض المحقق ھو الفرق بين اإلطفاء  صلاأل يُستخدم ماعند
. وال يُجرى صلالتكلفة التاريخية لأل باالستناد إلىواإلطفاء الذي كان سيُثبت  صلالُمعاد تقويمه لأل المبلغ الدفتري إلى

 التحويل من فائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة.
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 العمر اإلنتاجي
 

داً، ود، وإذا كان محدودا أو غير محدوغير الملموس محد صليجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان العمر اإلنتاجي لأل 88
غير الملموس  صليجب أن يُعد األذلك العمر اإلنتاجي. و تشكلطول أو عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابھة التي 

ون ھناك ـ ال يك ذات الصلةلى تحليل جميع العوامل إد عندما ـ اسناداً ومن قبل المنشأة أن له عمر إنتاجي غير محد
 . صافي تدفقات نقدية داخلة للمنشأة صلللفترة التي يُتوقع خاللھا أن يولد األ نھاية ُمتوقعة

غير الملموس الذي له عمر  صللى عمره اإلنتاجي. حيث يتم إطفاء األإملموس الغير  صلاألتستند المحاسبة عن  89
د وله عمر إنتاجي غير محدالذي غير الملموس  صلاأل إطفاء يتم)، في حين ال 106–97الفقرات  انظرد (وإنتاجي محد

مثلة المرفقة بھذا المعيار تحديد العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة ). وتوضح األ110–107الفقرات  انظر(
 .المختلفة، والمحاسبة الالحقة عن تلك االصول على أساس تقديرات العمر اإلنتاجي

 غير الملموس، بما في ذلك: صلند تحديد العمر اإلنتاجي لألتؤخذ الكثير من العوامل في الحسبان ع 90

من قبل  –بشكل كفء  – صلمن قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إدارة األ صلاالستخدام المتوقع لأل  )أ(
 فريق إدارة آخر.

والمعلومات العامة عن تقديرات األعمار اإلنتاجية لألصول المشابھة  صللأل النموذجيةدورات حياة المنتج   )ب(
 التي تستخدم بطريقة مشابھة.

 لتقادم.من االتقادم الفني، أوالتكنولوجي، أوالتجاري أو األنواع األخرى   )ج(

والتغيرات في طلب السوق على المنتجات أو الخدمات المنُتجة من  صلاستقرار الصناعة التي يعمل فيھا األ  )د(
 .صلاأل

  التصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين.(ھـ)      

وقدرة المنشأة  صلالمستقبلية المتوقعة من األ ةالصيانة المطلوب للحصول على المنافع اإلقتصادي نفقةمستوى   )و(
  ونيتھا للوصول إلى مثل ذلك المستوى.

، مثل تواريخ انتھاء عقود صلشابھھا على استخدام األ والقيود النظامية أو ما صلفترة السيطرة على األ  )ز(
 اإليجار المتعلقة به.

 يعتمد على العمر اإلنتاجي لألصول األخرى للمنشأة. صلما إذا كان العمر اإلنتاجي لأل  )ح(

ذلك المستوى  –فقط  –ملموس الغير  صلألل". يعكس العمر اإلنتاجي غير متناھيد" ال يعني "ومصطلح "غير محدإن  91
 قدر في وقت تقدير العمر اإلنتاجيدائه المُ أعند مستوى  صلالصيانة المستقبلية المطلوب للحفاظ على األ نفقةمن 

 صلاستنتاج أن العمر اإلنتاجي لأليجب أال يعتمد ، وقدرة المنشأة ونيتھا للوصول إلى مثل ذلك المستوى. ولألصل
عند ذلك  صلبما يزيد عن تلك المطلوبة للحفاظ على األ خططةد على النفقة المستقبلية المُ وغير الملموس غير محد

 المستوى من األداء. 

في ضوء تاريخ التغيرات السريعة في التكنولوجيا، فإن برنامج الحاسب االلي وأصول غير ملموسة أخرى كثيرة تكون  92
ً ما سيكون الحال . وبناًء عليه، التقنيعرضة للتقادم  االنخفاضات  قد تشير ير.أن عمرھا اإلنتاجي قصفإنه غالبا

المستقبلية المتوقعة في أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام أصل غير ملموس مؤشراً إى توقع التقادم التقني أو التجاري 
 لألصل، والذي بدوره قد يعكس االنخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل.

 
د. وتبرر حاالت عدم التاكد تقدير العمر وغير الملموس طويال جدا أو حتى غير محد صلقد يكون العمر اإلنتاجي لأل 93

بشكل غير  – اً ولكنھا ال تبرر اختيار عمر يكون قصير الحيطة والحذر، غير الملموس على أساس صلاإلنتاجي لأل
 واقعي.
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غير الملموس، الذي ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى، عن  صليزيد العمر اإلنتاجي لأل ال يجوز أن 94
الحقوق النظامية االخرى، ولكن يمكن أن يكون أقصر باالعتماد على الفترة التي تتوقع  وأفترة الحقوق التعاقدية 

يمكن  مقيدجل ألى خاللھا. وإذا تم إحالة الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية االخر صلأن يُستخدم األ المنشأة
عندما يوجد  –فقط  –غير الملموس على فترة (فترات) التجديد  صلتجديده، فإنه يجب أن يشتمل العمر اإلنتاجي لأل

 أصلوالُمثبت على أنه  اقتناؤهدليل يدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة. أما العمر اإلنتاجي للحق الُمعاد 
فھو الفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي بمقتضاه ُمنح الحق وال يجوز  ع أعمالتجميضمن عملية غير ملموس 

 أن يشتمل على فترات التجديد.

غير الملموس. تحدد العوامل االقتصادية  صلقد يكون ھناك عوامل اقتصادية ونظامية تؤثر على العمر اإلنتاجي لأل 95
الفترة التي سوف تُستلم خاللھا المنافع االقصادية المستقبلية من قبل المنشأة. وقد تقيد العوامل النظامية الفترة التي 

العمر اإلنتاجي ھو الفترة األقصر من الفترات المحددة بموجب تلك  ويعدتحصل خاللھا المنشأة على ھذه المنافع. 
 عوامل.ال

أن تجدد الحقوق التعاقدية أو الحقوق على إلى أن المنشأة ستكون قادرة  ،يشير وجود العوامل التالية، من بين غيرھا 96
 النظامية األخرى بدون تكلفة كبيرة:

لى الخبرة، بأن الحقوق التعاقدية والحقوق النظامية األخرى سوف تُجدد. إوجود دليل، من المحتمل أن يستند   )أ(
 بأن الطرف الثالث سوف يعطي موافقته. التجديد مشروطا بموافقة طرف ثالث، فإن ھذا يتضمن دليالً  وإذا كان

 وجود دليل بأنه سوف يتم استيفاء أي من الشروط الضرورية للحصول على التجديد.   )ب(

لى إتوقع أن تتدفق أن تكلفة التجديد بالنسبة للمنشأة ليست كبيرة عندما تُقارن بالمنافع االقتصادية المستقبلية المُ   )ج(
 المنشأة من التجديد. 

 التجديد، من المنشأة لىإ تتدفق أن الُمتوقع المستقبلية االقتصادية بالمنافع تُقارن عندما كبيرة التجديد تكاليف كانت فإذا
 .التجديد تاريخ في جديد ملموس غير أصل إقتناء تكلفة عن جوھرھا، في تعبر،" التجديد" تكلفة فإن

  

  دةوغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحداألصول 
 

 

 فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء

د على أساس منتظم على مدى وعمر إنتاجي محد ذيغير ملموس  صليجب أن يُخصص المبلغ القابل لإلستھالك أل 97
ً  صلعمره اإلنتاجي. ويجب أن يبدأ اإلطفاء عندما يكون األ لالستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة  متاحا

الً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. ويجب أن يتوقف اإلطفاء في التاريخ الذي يُصنف قابالالزمة ليكون 
اً ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفه على أنھا محتفظ بھا بالبيع) وفق فيه درجيُ على أنه ُمحتفظ به للبيع (أو  صلفيه األ

يجب أن تعكس طريقة اإلطفاء وأيھما أبكر.  ،صلأو التاريخ الذي يُلغى فيه إثبات األ ،5للمعيار الدولي للتقرير المالي 
من قبل المنشأة. فإذا كان من غير  صلالُمستخدمة النمط الذي يتوقع أن تُستھلك به المنافع االقتصادية المستقبلية لأل

قة يمكن االعتماد عليھا، فإنه يجب أن تُستخدم طريقة القسط الثابت. ويجب ان يُثبت بطري – الممكن أن يُحدد ذلك النمط
ضمن المبلغ عبء اإلطفاء لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يسمح أو يتطلب ھذا المعيار أو غيره بأن يُدرج 

 آخر.  صلأل الدفتري

منتظم على مدى عمره  على أساس صلأللابل لإلستھالك طفاء لتخصيص المبلغ القإلاطرق تشكيلة من يمكن أن تُستخدم 98
تشمل ھذه الطرق طريقة القسط الثابت، وطريقة الرصيد المتناقص، وطريقة وحدات اإلنتاج. وتُختار الطريقة واإلنتاجي. 

 –، وتُطبق صلالكامنة في األ الُمتوقعة الُمستخدمة على أساس النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية
 توقع الستھالك تلك المنافع االقتصادية المستقبلية.من فترة إلى أخرى، مالم يوجد تغير في النمط المُ  – ثابتبشكل 
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دة من نشاط يتضمن استخدام ــد على اإليرادات المتولــريقة اإلطفاء التي تعتمــراض قابل للدحض بأن طــھناك إفت             أ 98
غير مناسبة. اإليرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام أصل غير ملموس تعكس عادة  أصل غير ملموس

عوامل ال ترتبط مباشرة باستھالك المنافع اإلقتصادية الكامنة في األصل غير الملموس. على سبيل المثال، تتأثر 
ت واألسعار. قد يتأثر مكون سعر اإليرادات بمدخالت وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات في حجم المبيعا

اإليرادات بالتضخم الذي ليس له تأثير على الطريقة التي يتم بھا استھالك األصل. ھذا اإلفتراض يمكن التغلب عليه 
 فقط في ظروف محددة.

 

 ج، أو98حيث يتم التعبير عن األصل غير الملموسكمقياس لإليرادات كما ھو مبين في الفقرة   )أ(
 

  أن اإليرادات واستھالك المنافع اإلقتصادية لألصل غير الملموس مترابطة إلى حد كبير. عندما يمكن إثبات  )ب(
  

، يمكن للمنشأة تحديد العامل المحدد المھيمن المتأصل في األصل 98عند اختيار طريقة اإلطفاء المناسبة وفقاً للفقرة            ب 98
حقوق المنشأة في استخدام األصل غير الملموس قد يحدد استخدام غير الملموس. على سبيل المثال، العقد الذي يحدد 

ً من السنوات (أي وقت)، أوعدد الوحدات المنتجة، أو كمبلغ  المنشأة لألصل غير الملموس في مدة محددة مسبقا
عد بمثابة إجمالي ثابت من اإليرادات التي سيتم توليدھا. تحديد مثل ھذا العامل المحدد المھمين يمكن في الغالب أن ي

نقطة إنطالق لتحديد األساس المناسب لإلطفاء، ولكن قد يتم تطبيق أساس آخر إذا كان يعكس النمط المتوقع الستھالك 
  المنافع االقتصادية عن قرب.

  
في الظروف التي يكون فيھا تحقيق مستوى من اإليرادات ھو العامل المھمين المتأصل في األصل غير الملموس،          ج 98

ً لإلطفاء. على سبيل المثال، يمكن للمنشأة إقتناء إمتياز  فإن اإليرادات التي ستتولد يمكن أن تكون أساساً مناسبا
إلكتشاف واستخراج الذھب من من منجم للذھب. قد يكون إنتھاء العقد على أساس مبلغ ثابت من إجمالي اإليرادات 

ح عقد باستخراج الذھب من من المنجم حتى تبلغ اإليرادات التي تتولد من االستخراج (على سبيل المثال، قد يسم
مليار وحدة عمله) وليس على أساس الوقت أو على كمية الذھب المستخرج. وفي مثال  2التراكمية من بيع الذھب 

آخر، قد يكون الحق في تشغيل طريق برسم عبور معتمدا على مبلغ إيرادات إجمالي ثابت يتولد من الرسوم التراكمية 
(على سبيل المثال، قد يسمح عقد بتشغيل الطريق برسم العبور حتى يبلغ المبلغ التراكمي للرسوم المتولدة من تشغيل 

مليون وحدة عملة). وفي الحالة التي تعد فيھا اإليرادات ھي العامل المحدد المھيمن في عقد استخدام  100الطريق 
يدھا قد تكون أساساً مناسباً إلطفاء األصل غير الملموس شريطة األصل غير الملموس، فإن اإليرادات التي سيتم تول

  أن يحدد العقد المبلغ اإلجمالي الثابت لإليرادات التي ستتولد والتي يتم بموجبھا تحديد اإلطفاء.
  
  

المنافع االقتصادية المستقبلية  –حياناً أ –ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك، تُستنفد  – عادةً –يُثبت اإلطفاء  99
االخر  صلفي ھذه الحالة، يشكل عبء اإلطفاء جزًء من تكلفة األوفي إنتاج أصول أخرى.  صلالكامنة في األ

ستخدمة في العملية اإلنتاجية مبلغه الدفتري. على سبيل المثال، يُدرج إطفاء األصول غير الملموسة المُ  ضمندرج ويُ 
 ").المخزون"2معيار المحاسبة الدولي  انظرخزون (للم ضمن المبلغ الدفتري

 القيمة المتبقية 

 د ستكون صفراً، ما لم:والعمر اإلنتاجي المحد ذيغير الملموس  صليجب أن يُفترض أن القيمة المتبقية لأل 100

 أو ؛في نھاية عمره اإلنتاجي صليوجد ارتباط من قبل طرف ثالث بأن يشتري األ  )أ(

 ) و:13(كما ُعرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  صليوجد سوق نشطة لأل  )ب(

 السوق؛ و تلكيمكن أن تُحدد القيمة المتبقية بالرجوع إلى  )1( 

 .صلالسوق في نھاية العمر االنتاجي لأل تلكوجد مثل تسوف ه نأمن المحتمل  )2( 

المتبقية. تعني القيمة المتبقية التي د بعد طرح قيمته ومحدالنتاجي اإلعمر ال ذي صلألليُحدد المبلغ القابل لالستھالك  101
 غير الملموس قبل نھاية عمره االقتصادي. صلأن المنشأة تتوقع أن تستبعد األ –ضمناً  – تزيد عن الصفر

لى المبلغ الممكن استرداده من االستبعاد باستخدام األسعار السائدة في تاريخ إيستند تقدير القيمة المتبقية لألصل  102
مشابه والذي وصل لنھاية عمره اإلنتاجي والذي تم تشغيله في ظل ظروف مشابھة لتلك التي  التقدير لبيع أصل

في نھاية كل سنة مالية. وتتم  –على األقل  –سوف يستخدم في ظلھا األصل. ويجب أن تُراجع القيمة المتبقية 
 8فقا لمعيار المحاسبة الدولي المحاسبة عن التغير في القيمة المتبقية لألصل على أنه تغيير في تقدير محاسبي و

 ".السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
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حدث ذلك، ي دماوعن. هأو أكبر من ،صلغير الملموس إلى مبلغ يعادل المبلغ الدفتري لأل صلقد تزيد القيمة المتبقية لأل 103
ً  –المتبقية صفراً ما لم وحتى تنخفض قيمته  صليكون عبء اإلطفاء لأل  .صلإلى مبلغ أقل من المبلغ الدفتري لأل – الحقا

 مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء

في  –على األقل –د والعمر اإلنتاجي المحد ذيغير الملموس  صليجب أن تُراجع فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لأل 104
ً  –عن التقديرات السابقة، فإنه يجب  صلالعمر اإلنتاجي المتوقع لأل وعندما يختلفنھاية كل سنة مالية.   – لذلك تبعا

توقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في أن يتم تغيير فترة اإلطفاء. وإذا كان ھناك تغير في النمط المُ 
ل ھذه التغييرات ، فإنه يجب أن يتم تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط الُمَغيّر. ويجب أن تتم المحاسبة عن مثصلاأل

 .8على أنھا تغييرات في التقديرات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

غير الملموس، قد يصبح من الواضح أن تقدير عمره اإلنتاجي غير مناسب. على سبيل المثال، قد  صلخالل عمر األ 105
 تغيير فترة اإلطفاء. أن يتم أنه يلزمإلى إثبات خسارة ھبوط  يشير

غير الملموس.  صللى المنشأة من األإمع مرور الوقت، قد يتغير النمط الُمتوقع أن تتدفق به المنافع االقتصادية المستقبلية  106
طريقة القسط الثابت.  بدالً منعلى سبيل المثال، قد يصبح من الواضح أن طريقة الرصيد المتناقص لإلطفاء تُعد مناسبة 

الحقوق الُمتمثلة في ترخيص إنتظارا لتصرف بشأن المكونات األخرى لخطة العمل. ھو عندما يُؤجل استخدام مثال آخر 
 حتى فترات الحقة. صلفي ھذه الحالة، قد ال تُستلم المنافع االقتصادية التي تتدفق من األ

  

 دةواألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحد

 

 د.وغير ملموس ذي عمر إنتاجي غير محد أصلال يجوز أن يتم إطفاء  107

د والعمر اإلنتاجي غيرالمحد اغير الملموس ذ صلبأن تختبر األ ُمطالبة المنشأة فإن، 36وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  108
 ، وذلك بمقارنة المبلغ الممكن استرداده منه مع مبلغه الدفتريللھبوط

 سنوياً، و  )أ(

 غير الملموس ربما تكون ھبطت. صلاأليكون ھناك مؤشراً على أن قيمة  حينما  )ب(

 مراجعة تقدير العمر اإلنتاجي 

لتحديد ما إذا كانت األحداث  –كل فترة  – إطفاؤهغير الملموس الذي ال يتم  صليجب أن يُراجع العمر اإلنتاجي لأل 109
المحاسبة عن التغيير في . فإذا لم تكن كذلك، فإنه يجب صلد لألووالظروف ما تزال تدعم تقدير عمر إنتاجي غير محد

 .8د على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ود إلى محدوتقدير العمر اإلنتاجي من غير محد
 

د بدالً من غير وغير الملموس على أنه محد صل، فإن إعادة تقدير العمر اإلنتاجي لأل36وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  110
للتحقق من  صلغير الملموس ربما تكون ھبطت. نتيجة لذلك، تختبر المنشأة األ صلعلى أن قيمة األد يُعد مؤشراً ومحد

، مع مبلغه الدفتري، 36بمقارنة المبلغ الممكن استرداده منه، الُمحدد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي وذلك  تهقيمفي الھبوط 
 سترداده على أنه خسارة ھبوط.عن المبلغ الممكن ا المبلغ الدفتري فيوإثبات أي زيادة 
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 إمكانية استرداد المبلغ الدفتري ـ خسائر الھبوط 
 

. حيث يوضح ذلك 36غير ملموس قد ھبطت، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي  أصللتحديد ما إذا كانت قيمة  111
، ومتى تُثبت صلالمعيار متى وكيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري ألصولھا، وكيف تحدد المبلغ الممكن استرداده من األ

 خسارة ھبوط أو تعكسھا.

  
 واالستبعادات   اتالتخريد

  
 غير الملموس: صلإثبات األأن يُلغى يجب  112

 عند االستبعاد؛ أو  )أ(
  عندما ال يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.  )ب(

غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد،  أصليجب أن يُحدد المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات  113
(ما لم يتطلب  صلأو الخسارة عندما يُلغى إثبات األ . ويجب أن يُثبت ضمن الربحصلإن وجدت، والمبلغ الدفتري لأل
خالف ذلك عند البيع وإعادة االستئجار). وال يجوز أن تُصنف المكاسب على أنھا  16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 إيراد. 

 و بالتبرع).تأجير تمويلي، أعقد قد يحدث استبعاد األصل غير الملموس بطرق متنوعة (مثل بالبيع، أو بالدخول في  114
تاريخ استبعاد األصل غير الملموس ھو تاريخ حصول المتلقي على السيطرة على األصل وفقاً لمتطلبات تحديد متى يتم 

على االستبعاد  16المعيار الدولي للتقرير المالي وينطبق  .15استيفاء إلتزام األداء في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 بالبيع وإعادة االستئجار.

ضمن المبلغ غير ملموس  أصل، تكلفة استبدال جزء من 21عندما تُثبت المنشأة، وفقا لمبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  115
 –عملياً  –عندما ال يكون من الممكن وستبدل. تلغي إثبات المبلغ الدفتري للجزء المُ  – حينذاك –، فإنھا صلألل الدفتري

ستبدل، فإنه يمكنھا أن تستخدم تكلفة االستبدال كمؤشر لما كانت عليه تكلفة للمنشأة أن تحدد المبلغ الدفتري للجزء المُ 
 ستبدل في وقت إقتنائه أو توليده داخلياً.الجزء المُ 

(بيع) الحق إلى طرف ثالث، فإنه  إصدار –الحقاً  – ، إذا اُعيدتجميع أعمالضمن عملية  ؤهاقتنافي حالة الحق الُمعاد        أ 115
 .من إعادة اإلصداريجب أن يُستخدم المبلغ الدفتري المتعلق به ـ إن وجد ـ عند تحديد المكسب أو الخسارة 

يتم تحديد مبلغ العوض المدرج في المكسب أو الخسارة الناتجة من استبعاد األصل غير الملموس وفقاً لمتطلبات تحديد  116
ً يجب المحاسبة عن التغيرات في مبلغ 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  72-47قرات سعر المعاملة في الف . الحقا

 .15العوض المدرج في الربح أو الخسارة وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

 
غير الملموس، ما لم  صلاأل يتوقف استخدامد عندما والعمر اإلنتاجي المحد يغير الملموس ذ صلال يتوقف إطفاء األ 117

ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفه على أنھا ُمدرج قد استھلك بالكامل أو ُصنف على أنه ُمحتفظ به للبيع (أو  صليكن األ
 .5ُمحتفظ بھا للبيع) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  38 الدولي المحاسبة معيار

 

  
ة  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالي  ©  19  ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 

  اإلفصــاح
 

 عــام

ة الُمتولديجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من األصول غير الملموسة، مع تمييز األصول غير الملموسة  118
 األصول غير الملموسة األخرى:عن داخلياً 

ة، األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء ودة و، إذا كانت محددودة أو محدوما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير محد  )أ(
 الُمستخدمة.

 دة.وطرق اإلطفاء المستخدمة لألصول غير الملموسة ذات األعمال اإلنتاجية المحد  )ب(

 لى مجمع خسائر الھبوط) في بداية ونھاية الفترة.إضاف إجمالي المبلغ الدفتري وأي مجمع إطفاء (مُ   )ج(

 ملموسة.البند (البنود) المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي اُدرج فيه أي إطفاء ألصول غير   )د(

 مطابقة المبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة بحيث تظھر:(ھـ)      

بشكل منفصل، وتلك  –من التطوير الداخلي، وتلك الُمقتناة التي تلك  –بشكل منفصل  – بحيث تبيناإلضافات،  )1( 
 .تجميع أعمالالُمقتناة من خالل عمليات 

ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا  الُمدرجةاألصول الُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع أو  )2( 
 ، واالستبعادات األخرى.5للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، وعن خسائر 86، و85، و75النقصان خالل الفترة الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات  وأالزيادات  )3( 
 (إن وجدت). 36لشامل اآلخر وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الھبوط الُمثبته أو المعكوسة ضمن الدخل ا

 (إن وجدت). 36خسائر الھبوط الُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  )4( 

 (إن وجدت). 36خسائر الھبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  )5( 

 ء ُمثبت خالل الفترة.أي إطفا )6( 

العملة الناشئ عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض، أو عن ترجمة عملية أجنبية  صرفصافي فروق  )7( 
 لمنشأة.لعرض الإلى عملة 

  

 خالل الفترة. ضمن المبلغ الدفتريخرى األتغيرات ال )8( 
 

أمثلة  ومنفئة األصول غير الملموسة ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأة.  119
 منفصلة:الفئات ال

 أسماء العالمة.   )أ(

 عناوين الصحف وعناوين النشر.  )ب(

 برنامج الحاسب االلي.  )ج(

 .اتالتراخيص واالمتياز  )د(

 االختراع، وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق الخدمة والتشغيل.حقوق التأليف والنشر، وبراءات (ھـ)      

 .والنماذج األوليةالوصفات، والصيغ، والنماذج، والتصاميم،   )و(

 األصول غير الملموسة تحت التطوير.  )ز(

يتم تفصيل (تجميع) الفئات المذكورة أعاله في فئات أصغر (أكبر) إذا كان سينتج عن ھذا معلومات أكثر مالءمة 
 القوائم المالية.لمستخدمي 

باإلضافة  36تفصح المنشأة عن معلومات عن األصول غير الملموسة التي ھبطت قيمتھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  120
 )).5(–)3(ھـ)((118إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 
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 ذو أثرله  من المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ التغيير قي تقدير محاسبي والذي 8يتطلب معيار المحاسبة الدولي  121
نشأ مثل ھذا اإلفصاح يأھمية نسبية في الفترات الالحقة. وقد  ذو أثرفي الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له  أھمية نسبية

 يرات في:يعن التغ

 ؛ أوألصل غير ملموستقدير العمر اإلنتاجي   )أ(

 ؛ أوطريقة اإلطفاء  )ب(

 القيم المتبقية.  )ج(

 عن: –يضاً أ –المنشأة أن تفصحعلى يجب   122

واألسباب التي  صلد، المبلغ الدفتري لذلك األوغير الملموس الُمقوم على أن له عمر إنتاجي غير محد صللأل  )أ(
المنشأة أن تصف العامل (العوامل) د. وعند إبداء ھذه األسباب، يجب على وتدعم تقدير عمر إنتاجي غير محد

 د.وله عمر إنتاجي غير محد صلفي تحديد أن األ اً مھم اً التي لعبت دور

الدفتري وفترة اإلطفاء المتبقية له، والذي يُعد ذا أھمية نسبية  هغير ملموس منفرد، ومبلغ أصلوصف أي   )ب(
 للقوائم المالية للمنشأة.

الفقرة  انظربالقيمة العادلة ( –بشكل أولي  –منحة حكومية والُمثبتة لألصول غير الملموسة الُمقتناة عن طريق   )ج(
44:( 

 ؛ لھذه األصول –بشكل أولي  –القيمة العادلة الُمثبتة  )1( 

 ؛ مبلغھا الدفتري )2( 

 ما إذا كانت ُمقاسة بعد اإلثبات بموجب نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم. )3( 
  

ومبالغھا الدفترية، والمبالغ الدفترية لألصول غير الملموسة قُيدت ملكيتھا والتي وجود أصول غير ملموسة   )د(
 المرھونة كضمان اللتزامات.

أصول غير ملموسة. إلقتناءمبلغ االرتباطات التعاقدية (ھـ)      

غير الملموس غير  صلفي تحديد أن العمر اإلنتاجي لأل اً مھم اً عندما تصف المنشأة العامل (العوامل) التي لعبت دور 123
 . 90تأخذ في الحسبان قائمة العوامل الواردة في الفقرة  المنشأة د، فإنومحد

 باسـتخدام نمـوذج إعـادة التقويم  اإلثباتاألصـول غيـر الملموسة الُمقاسة بعـد 

 تم المحاسبة عن األصول غير الملموسة بمبالغ إعادة التقويم، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:ت عندما     124

 فئة األصول غير الملموسة: بحسب  )أ(
 

 تاريخ سريان إعادة التقويم؛  )1( 

 المبلغ الدفتري لالصول غير الملموسة الُمعاد تقويمھا؛  )2( 

المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو تم قياس فئة األصول غير الملموسة الُمعاد تقويمھا بعد  )3( 
 . 74االثبات باستخدام نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 

مبلغ فائض إعادة التقويم الذي يتعلق باإلصول غير الملموسة في بداية ونھاية الفترة، بحيث يبين التغيرات خالل   )ب(
 ي قيود على توزيع الرصيد على حملة االسھم.أالفترة و

[ُحذفت]  )ج(

قد يكون من الضروري أن تُجمع فئات األصول الُمعاد تقويمھا في فئات أكبر ألغراض اإلفصاح. وبالرغم من ذلك،  125
من  كلال تُجمع الفئات إذا كان سينتج عن ھذا مزيج من فئة األصول غير الملموسة التي تشمل مبالغ ُمقاسة بموجب 

 نموذجي التكلفة وإعادة التقويم.
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 والتطويرنفقة البحث 

 يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ نفقة البحث والتطوير الُمثبت على أنه مصروف خالل الفترة. 126

الفقرتين  انظرلى أنشطة البحث أو التطوير (إ –بشكل مباشر  –تشمل نفقة البحث والتطوير جميع النفقات التي تعود  127
 ).126ض متطلب اإلفصاح الوارد في الفقرة لإلرشادات حول نوع اإلنفاق الذي يُدرج لغر 67و 66

 المعلومات األخرى

 تُشَجع المنشأة، ولكنھا غير ُمطالبة، بأن تُفصح عن المعلومات التالية: 128

 ه بالكامل وال يزال في االستخدام.ؤغير ملموس تم أطفا أصلوصف ألي   )أ(

  

 

ولكنھا لم تُثبت على أنھا  وصف مختصر لألصول غير الملموسة المھمة الُمسيطر عليھا من قبل المنشأة  )ب(
أصول نظراً ألنھا لم تستوف ضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار أو نظراً ألنه تم اقتناؤھا أو توليدھا قبل 

 سارية.  1998في  ة" الُمصدراألصول غير الملموسة" 38أن تصبح نسخة معيار المحاسبة الدولي 

 مقتضيات التحول وتاريخ السريان

 
 [ُحذفت]           129

 يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار: 130

يكون تاريخ االتفاق بشأنھا  تجميع أعمالضمن عمليات على المحاسبة عن األصول غير الملموسة الُمقتناة   )أ(
 ؛ وأو بعده 2004مارس  31في 

الفترة السنوية األولى من بداية  –بأثر مستقبلي  –على المحاسبة عن جميع األصول غير الملموسة األخرى   )ب(
للمنشأة أن تعدل المبلغ الدفتري لألصول غير  وبالتالي، ال يجوزأو بعده.  2004مارس  31التي تبدأ في 

الملموسة الُمثبتة في ھذا التاريخ. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة، في ذلك التاريخ، أن تطبق ھذا المعيار 
المنشأة تقديرھا للعمر اإلنتاجي  وعندما تغيرتلك األصول غير الملموسة. إلعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لمثل 

، فإنه يجب المحاسبة عن ذلك التغيير على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا ھذا، كنتيجة إلعادة التقدير صلأل
 .8لمعيار المحاسبة الدولي 

أو بعده.  2006يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  2الفقرة يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت الواردة في          أ 130
على فترة أبكر، فإنه يجب أن تُطبق ھذه التعديالت على تلك الفترة  6وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 

 األبكر.

ستخدمة في جميع أجزاء ) المصطلحات المُ 2007في  " (الُمنقحعرض القوائم المالية" 1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ        ب 130
). ويجب على المنشأة أن 3(ھـ) (118، و86، و85المعايير الدولية للتقرير المالي. باإلضافة إلى أنه عدل الفقرات 

 أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة 2009يناير  1في  تبدأتطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي 
 ) على فترة أبكر، فإنه يجب أن تُطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر.2007(الُمنقح في 1الدولي 

وحذف  130، و94، و69، و68، و35 –33، و12) الفقرات 2008(الُمنقح في  3ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ        ج 130
" المصدرة في ينات على المعايير الدولية للتقرير الماليالتحس(أ). عدل "115وأضاف الفقرة  129و 38الفقرتين 

تلك التعديالت على الفترات السنوية  –بأثر مستقبلي  –. ويجب على المنشأة أن تطبق 37و 36الفقرتين  2009أبريل 
والشھرة ضمن أو بعده. ومن ثم، ال يجوز أن تُعدل المبالغ الُمثبتة لألصول غير الملموسة  2009يوليو  1التي تبدأ في 

) على فترة أبكر، 2008(الُمنقح في  3عمليات تجميع أعمال سابقة. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 
 فإنه يجب عليھا أن تطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر وأن تفصح عن تلك الحقيقة.
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" المصدرة المالي التحسينات على المعايير الدولية للتقريرأ بموجب "69وأُضيفت الفقرة  98و 70، و69ُعدلت الفقرات        د 130
أو بعده. 2009يناير  1. ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 2008في مايو 

 ن تلك الحقيقة.ا أن تفصح عويُسمح بالتطبيق األبكر. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر، فإنه يجب عليھ

 ]ُحذفت[       ھـ 130

في مايو  المصدر"، الترتيبات المشتركة" 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ        و 130
والمعيار  10(ھـ). يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 3، الفقرة 2011

  .11الدولي للتقرير المالي 

 ،82، و78و ،75و ،50، و47، و33، و8، الفقرات 2011، الُمصدر في مايو 13ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      ز 130
(ھـ). ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عنما تطبق 130و 41ـ 39، وحذف الفقرات 124و 100، و84و

 .13المعيار الدولي للتقرير المالي 

. 80الفقرة  2013" الصادرة في ديسمبر 2012 – 2010السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة  التحسينات" لتعدّ     ح130 
 األبكربعده. يسمح بالتطبيق  أو 2014يوليو  1يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  .الحقيقة تلك عنتفصح  أنعليھا  يجب فإنه رأبكعلى فترة  التعديل المنشأة طبقت إذامن ھذا التاريخ. 

 التيالتقويم  إعاداتجميع  على" 2012 – 2010السنوية دورة  التحسينات" أدخلتهعلى المنشأة تطبيق التعديل الذي  يجب  ط   130
التطبيق األولي لھذه التعديالت وفي الفترة السنوية السابقة مباشرة.  تاريخبعد  أوفي الفترات السنوية التي تبدأ في  إثباتھا تم

 وإذاليست مطالبة بذلك.  لكنھا عرضھا، تم سابقة فترات ألي المعدلة المقارنة معلومات عرض أيضايجوز للمنشأة 
 يتم لم التي تالمعلوما بوضوح تحدد أنعليھا  فيجبعرضت أي منشأة معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات سابقة 

  .األساس ذلك تشرح وأن مختلف أساسقد تم عرضھا على  أنهتبين  وأن تعديلھا

ومعيار المحاسبة الدولي  16" (التعديالت في معيار المحاسبة الدولي واإلطفاء لإلستھالك المقبولة الطرق توضيح" عّدل     ي130
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت  ج.98 –أ 98 واضاف الفقرات 98و 92الفقرتين  2014) الصادرة في مايو 38

طبقت منشأة تلك  إذابعده. يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ.  أو 2016يناير  1مستقبليا على الفترات السنوية التي تبدأ في 
  التعديالت على فترة سابقة يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة.. 

 114و 3الفقرات  2014" الصادر في مايو العمالء من العقود من اإليرادات" 15تقرير المالي المعيار الدولي لل عّدل    ك  130
  .15. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي116و

 المنشأة على يجب. 114و ،113و ،6و، 3الفقرات  2016الصادر في يناير  16عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي      ل 130
  .16 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عند التعديالت ھذه تطبيق

 بادالت األصول المتشابھةمُ 

ُمبادلة أصول  قيستأنه إذا  –بأثر مستقبلي  –(ب) بأن يُطبق ھذا المعيار 130و 129يعني المتطلب الوارد في الفقرتين  131
المبلغ الدفتري  ال تعيد عرضالُمتنازل عنه، فإن المنشأة  صلقبل تاريخ سريان ھذا المعيارعلى أساس المبلغ الدفتري لأل

 ليعكس قيمته العادلة في تاريخ االقتناء. تم اقتناؤهالذي  صللأل

 التطبيق المبكر

على أن تطبق متطلبات ھذا المعيار قبل تواريخ السريان المحددة في الفقرة  130عليھا الفقرة  تنطبقتُشجع المنشآت التي  132
أن تطبق  –أيضا  –. وبالرغم من ذلك، إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار قبل تواريخ السريان تلك، فإنه يجب عليھا 130

 .ه) في الوقت نفس2004نقح في (المُ  36ومعيار المحاسبة الدولي  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ) 1998(الُمصدر في  38سحب معيار المحاسبة الدولي 

 ).1998" (الُمصدر فياألصول غير الملموسة" 38يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  133
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   40معيار المحاسبة الدولي 
  ة االستثماري اتالعقار 

  
 الھدف

 

  .العالقةالمعالجة المحاسبية للعقار االستثماري ومتطلبات اإلفصاح ذات  تحديد ھوھذا المعيار  ھدف 1

  
  النطاق

  وقياس العقار االستثماري واإلفصاح عنه. ،ثباتإلھذا المعيار  أن يتم تطبيقيجب  2

  [حذفت] 3

 المعيار على: ال ينطبق ھذا  4

 ؛ ")الزراعة" 41نظر معيار المحاسبة الدولي أالمتعلقة بالنشاط الزراعي ( الحيويةاألصول  ) أ(

  .المشابھةالموارد غير المتجددة ووالغاز الطبيعي  ،حقوق التعدين واالحتياطيات المعدنية مثل النفط ) ب(

  
 اتتعريفال
  
 لمحددة: المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني ا تُستخدم 5

 قائمة المركز المالي. صل فياأل به يتم إثباتھو المبلغ الذي  المبلغ الدفتري

وقت في أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه القتناء أصل  المدفوع ،النقد عادالتأو مُ  ،ھي مبلغ النقد التكلفة
للمتطلبات  وفقا- ابتداءً - عند إثباته صلاأللذلك  الذي يُنسبالمبلغ ، عندما يكون منطبقا، أو إنشائه، أو اقتنائه

 ".ساس السھمأعلى  الدفع" 2 مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ،لمعايير الدولية األخرى للتقرير الماليلالمحددة 

في في معاملة  ،مقابل تحويل التزام سيتم دفعهأو الذي  ،مقابل بيع أصل استالمهھي الثمن الذي يتم  القيمة العادلة
 13نظر المعيار الدولي للتقرير المالي أمشاركين في السوق في تاريخ القياس. (البين  وف اعتيادية منتظمةظر
 ").قياس القيمة العادلة"

من قبل أو كالھما) محتفظ به (من قبل المالك أو  –أو جزء من مبنى  –ھو عقار (أرض أو مبنى  العقار االستثماري 
  :وليس ،كليھمالنماء رأس المال أو إل أو إيجاريهيرادات إ ) لكسبكأصل حق استخدامالمستأجر 

 أو  ؛أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية سلعنتاج أو توريد إستخدامه في ال ) أ(

 .السياق العادي لألعمال بيعه فيل ) ب(

) الستخدامه في كأصل حق استخدامالمستأجر من قبل ھو عقار محتفظ به (من قبل المالك أو  عقار يشغله المالك
  أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية. سلعنتاج أو توريد إ

  
  عقار استثماري أو عقار يشغله المالكعلى أنه تصنيف العقار 

  
   [حذفت]             6

العقار يولد  وبناًء عليه،كليھما. لرأس المال أو  إلنماء أو إيجاريهإيرادات  لكسببالعقار االستثماري يتم االحتفاظ   7
 وھذا ما يميز منشأة.العن األصول األخرى المحتفظ بھا من قبل  –كبير إلى حد  – مستقلةتدفقات نقدية االستثماري 

تقديم الخدمات (أو استخدام العقار  وأتوريدھا  وأنتاج السلع إن إالعقار االستثماري عن العقار الذي يشغله المالك. 
ألصول األخرى المستخدمة ولكن أيضاً إلى ا ،لعقارا إلى-قط ليس ف –ا َعْزوھ مكنيتدفقات نقدية  يولدألغراض إدارية) 

المملوك " على العقار العقارات واآلالت والمعدات" 16في عملية اإلنتاج أو التوريد. وينطبق معيار المحاسبة الدولي 
فظ به بواسطة على العقار الذي يشغله المالك المحت 16، وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يشغله المالك

  .مستأجر كأصل حق استخدام
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 فيما يلي أمثلة على العقار االستثماري:   8

قصير في السياق العادي ال في األجل وليس للبيعطويل ال المدىرأس المال على  إلنماءأرض محتفظ بھا  ) أ(
 لألعمال. 

ستستخدم األرض كعقار  اأنھالمنشأة  تحددذا لم وإأرض محتفظ بھا الستخدام مستقبلي غير محدد حالياً. ( ) ب(
ً حتفظفإن األرض تعد مُ  ،قصير في السياق العادي لألعمالالاألجل  فييشغله المالك أو للبيع  رأس  إلنماءبھا  ا

 المال). 

بموجب  استئجاره) وتم أو أصل حق استخدام يتعلق بمبنى محتفظ به بواسطة المنشأةمبنى تمتلكه المنشأة ( ) ج(
 تشغيلي. ال اإليجار دوعقمن واحد أو أكثر 

 تشغيلي. ال اإليجار دوعقمن واحد أو أكثر عقد تأجيره بموجب يتم ل يُحتفظ به ولكن مبنى شاغر ) د(

  عقار استثماري. على أنه مستقبال هالستخدام هأو تطوير تشييده يجري عقار(ھـ)     

 خارج نطاق ھذا المعيار: تقع عليه،بناًء و اً،عقاراً استثماري ال تُعدفيما يلي أمثلة على البنود التي              9

نظر معيار أأو التطوير لمثل ھذا البيع ( التشييد في مرحلةلبيع في السياق العادي لألعمال أو ا بقصدعقار  ) أ(
ً  –تم اقتناؤه عقار  على سبيل المثال، ،)"المخزون" 2الدولي المحاسبة  في  الالحقاالستبعاد  بغية- حصريا

 عادة بيعه.إو المستقبل القريب أو لتطويره

 ]حذفت[ ) ب(

بما في ذلك (من  )،16والمعيار الدولي للتقرير المالي  16يشغله المالك (انظر معيار المحاسبة الدولي عقار  ) ج(
لتطوير لأو عقار محتفظ به  ،عقار يشغله المالكعلى أنه  مستقبال الستخدامهأخرى) عقار محتفظ به  أموربين 
الموظفون  يدفعيشغله الموظفون (سواء  أو عقار ،عقار يشغله المالكعلى أنه  واالستخدام الالحق يمستقبلال

 ستبعاد. االوعقار يشغله المالك بانتظار  ،م ال)أالسوق  بأسعار إيجاراً 

 ]ُحذفت[ ) د(

  لمنشأة أخرى بموجب عقد تأجير تمويلي. مؤجر ارقع(ھـ)     

ى نماء رأس المال وإلأو  إيجاريهتشتمل بعض العقارات على جزء محتفظ به لكسب إيرادات            10 ه عل جزء آخر محتفظ ب
إأو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية.  سلعنتاج أو توريد إلالستخدام في  ان ذاف ع ك ذه من الممكن بي  بشكل- األجزاء ھ

ا (أو  منفصل ويلي) بموجب - بشكل منفصل-تأجيرھ أجير تم د ت أة  ،عق إن المنش زاء تحاسبف ذه األج  بشكل- عن ھ
تثماري اً عقار يُعد فإن العقار ،منفصل بشكل - ھذه األجزاء من غير الممكن بيع كان وإذال. منفص ً اس ان – فقط – ا  إذا ك

  إدارية.أو تقديم خدمات أو ألغراض  سلعتوريد  وأ إنتاجفي  لالستخدام غير مھمجزء بحتفظ يُ 

ه.  لشاغلي ُمعاِونَةتقدم المنشأة خدمات  ،في بعض الحاالت           11 ومالعقار الذي تحتفظ ب أة تق ار  بمعالجة المنش ذا العق ل ھ مث
ك بالنسبة مھمة  ه عقار استثماري إذا كانت الخدمات غيرأنعلى  ال ذل دم للترتيب ككل. مث دما يق ي عن ى مكتب ك مبن مال

  لى المستأجرين الذين يشغلون المبنى.إمن والصيانة خدمات األ

فإن الخدمات  ،منشأة تمتلك فندقا وتديرهاللخدمات المقدمة مھمة. على سبيل المثال، إذا كانت تكون ا ،خرىأفي حاالت            12
يس يعد فإن فندقا يديره المالك  بناًء عليه،ولى النزالء تكون مھمة بالنسبة للترتيب ككل. إالمقدمة  عقاراً يشغله المالك ول

  عقاراً استثماريا.

ُ استثماري اً عقارال يكون مؤھالً ليٌعد العقار  أن إلى حد مھمة جدا ُمعاِونَةالت الخدمات قد يصعب تحديد ما إذا كان        13 على . ا
ً - مالك الفندق يحيل سبيل المثال، تختلف شروط مثل و. إدارةبموجب عقد  ثالثةطراف أ إلىالمسئوليات  بعض- أحيانا
مستثمر سلبي. ومن ناحية  مركز - جوھره يف-  قد يكون مركز المالك ،واسع. فمن ناحية على نحو –ھذه العقود 

جھة خارجية في حين احتفظ ھو بالتعرض الجوھري  إلىالوظائف اليومية  أسند -ببساطة -قد يكون المالك  ،خرىأ
  عن عمليات الفندق. المتولدةفي التدفقات النقدية  للتقلبات

اد            14 ة لالجتھ اك حاج د ھن ان عن ا إذا ك د م ؤالتحدي ار م دھالً عق ار ليُع تثماري اً عق ً اس ع. ا أة  وتض وابطالمنش  ض
ن  تمكن م ث ت اد بحي ك االجتھ ة ذل كل-ممارس ت  بش ا -ثاب تثماري  وفق ار االس ف العق ادات ذات لتعري ولإلرش

واردة  ة ال رات العالق ي الفق رة 13–7ف ب الفق أة 75. تتطل ن المنش ح(ج) م ذه  أن تفص ن ھ وابطع دما  الض عن
  يصعب التصنيف.
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تحديد ما إذا كان اقتناء عقار استثماري ھو اقتناء أصل أو مجموعة من األصول أو عند لالجتھاد  حاجة -أيضا  –ھناك        أ   14
ر يقع عمال أنه تجميع أ دولي للتقري ار ال الي ضمن نطاق المعي ال" 3الم ع األعم ىالرجوع  وينبغي. "تجمي ار  إل المعي

ق أم ال تجميعا لألعمال يُعد كانما إذا  لتحديد 3المالي الدولي للتقرير  اُولال. يتعل وارد  تَنَ رات ال ذا  14-7في الفق من ھ
ار  ذا كانإوليس بتحديد ما  ،ال أم اً،استثماري اً لك أو عقارايشغله الم اً عقار يُعدالعقار  ذا كانإالمعيار بما  اء العق داقتن  يٌع
ر تم تعريفه كما  ،تجميع أعمال الي الفي المعيار الدولي للتقري ا إن . ، أم ال3م د م ة إتحدي ة معين  تستوفيذا كانت معامل

في تم تعريفه تضمن عقاراً استثماريا كما تو ،3المالي في المعيار الدولي للتقرير تم تعريفه تعريف تجميع األعمال كما 
   المعيارين. التطبيق المنفصل لكل من يتطلب، ھذا المعيار

اراً تمتلك ،في بعض الحاالت           15 أتھايكون المنشأة عق ؤجراً لمنش ة  األمم أة تابع ك المنشآت ،خرىأأو منش ال . وتشغله تل
ار يكون ؤھالً  العق د م ار ليُع تثماري اً عق ُ اس ة الموحدة ا وائم المالي ار  ، نظراً في الق دألن العق ار يُع ك من  اً عق يشغله المال

ار يُعد فإن العقار ه،تمتلكالمنشأة التي  منظورمن وبالرغم من ذلك، المجموعة. منظور  تثماري اً عق ً اس ان  ا يستوفي إذا ك
رةالوارد لتعريف ا ه،. 5 في الفق اًء علي وم وبن ة  بمعالجة المؤجر يق ه المالي تثماري في قوائم ار اس ه عق ى أن ار عل العق

  الفردية.

  
 اإلثبات 

 عندما:وفقط  ،عندما أصلعلى أنه العقار االستثماري  أن يتم إثباتيجب           16

إلى  سوف تتدفقالمملوك بالعقار االستثماري  المرتبطةالمنافع االقتصادية المستقبلية أن يكون من المحتمل  ) أ(
  ؛المنشأة

  .بطريقة يمكن االعتماد عليھا –قياس تكلفة العقار االستثماري  يكون من الممكن ) ب(

اتبموجب مبدأ  المنشأة، تقوم          17 ذا اإلثب ويم  ،ھ ابتق ع تك تثماري جمي ا االس اليف عقارھ اليف و. حال تحملھ ذه التك تشمل ھ
ا –تحملھا ستثماري والتكاليف التي تم االعقار ال القتناء- ابتداءً - تحملھاالتكاليف التي تم  ى لإلضافة- الحق ار إل أو  ،العق
  أو خدمته. ،استبدال جزء منه

رة الواردبموجب مبدأ اإلثبات            18 أةوز ليجال  ،16 في الفق ار تثبت  أن لمنش ذا العق ل ھ ة لمث ة اليومي اليف الخدم  ضمنتك
االخسارة  وأالربح  ضمنيتم إثبات ھذه التكاليف  ،المبلغ الدفتري للعقار. وبدالً من ذلك ة إ. حال تحملھ اليف الخدم ن تك

 وغالباً ما يتم وصفلثانوية. جزاء اوقد تشمل تكلفة األ ،العمالة والمواد االستھالكية تكاليف- بشكل رئيس –اليومية ھي 
  صالحات وصيانة" العقار.إ"ألجل نه أالغرض من ھذه النفقات على 

د            19 اء يق ن تم اقتن ة أجزاء م دران الداخلي ون الج د تك ال، ق بيل المث ى س تبدال. فعل ن خالل االس تثمارية م ارات االس العق
تثماري  بتتث ،للجدران األصلية. وبموجب مبدأ اإلثبات استبداال ار اس تبدال جزء من عق  حال موجودالمنشأة تكلفة اس
تثماري،تلك التكلفة في المبلغ الدفتري للعقار  تحمل ك إذا كانت ضوابط  االس اتوذل تيفاءھا اإلثب م اس د ت اء. ق تم إلغ  وي

  ھذا المعيار. يالواردة فلغاء اإلثبات إ لمقتضياتإثبات المبلغ الدفتري لتلك األجزاء التي يتم استبدالھا وفقا 

  .16أ          يجب إثبات العقار االستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 19

  
  القياس عند اإلثبات

تم إدراج. ويجب بتكلفته- ابتداءً - المملوك العقار االستثماري أن يتم قياسيجب            20 الي أن ي ةف المعامتك القياس  ضمن ل
 األولي.

  
ى- رشمبابشكل  – َعْزوھاخرى يمكن أ اتنفق وأية شرائه على سعرتم شراؤه  استثماري تكلفة عقار تشتمل            21 ار إل . العق

ي يمكن و ات الت اتشمل النفق ى- مباشربشكل  – َعْزوھ ار،ال إل ال، األ عق بيل المث ى س ل الخدمات عل ة مقاب تعاب المھني
   .األخرى المعاملة ملكية وتكاليفالوضرائب نقل  ،لقانونيةا

  [ُحذفت]          22

 :بـال تتم زيادة تكلفة العقار االستثماري            23

 قابالً للتشغيل بالطريقةالحالة الالزمة ليكون  إلىالعقار  لجلب ضروريةتكاليف بدء التشغيل (ما لم تكن  ) أ(
  و، أدارة)اإل المقصودة من قبل

 حقق العقار االستثماري مستوى اإلشغال المخطط له، أوأن يقبل  المتكبدةخسائر التشغيل  ) ب(

العقار أو  تشييد عند تحملھا تمي التي األخرى الموارد أو ،العمالة أو الخام، المواد من للفاقد العادية غير المبالغ ) ج(
  تطويره.

 



 40معيار المحاسبة الدولي 

ية  للتقارير المال مؤسسة المعايير الدولية   ©  4   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

النقدي المعادل. ويتم إثبات الفرق بين ھذا المبلغ  السعرھي تكون إن تكلفته ف ،إذا تم تأجيل الدفع مقابل عقار استثماري         24
  مصروف فائدة على مدى فترة االئتمان.على أنه ومجموع الدفعات 

  [حذفت]           25

  [حذفت]           26

من أصول نقدية  بمزيجأو  ،ول غير نقديةأصبأو  بأصلت االستثمارية بمبادلتھا اكثر من العقارأاقتناء واحد أو  قد يتم         27
بادالت جميع المُ  على- ضاأي – نطبقيولكنه  ،بآخرواحد  بادلة أصل غير نقديمُ التالي إلى  التَنَاُولويشير  وغير نقدية.
املة (أ) تفتقر مع عندما ، إالالعادلةتكلفة مثل ھذا العقار االستثماري بالقيمة  يتم قياسفي الجملة السابقة.  الموضحة
وال لألصل المتنازل  الُمستلملألصل  ال القيمة العادلةمن الممكن قياس ال يكون (ب)  أو ،مضمون تجاري إلى الُمبادلة

بھذه الطريقة حتى إذا كانت المنشأة ال تستطيع الذي تم اقتناؤه األصل  بطريقة يمكن االعتماد عليھا. ويتم قياس-عنه 
فإن تكلفته تقاس  ،بالقيمة العادلة الذي تم اقتناؤه. إذا لم يتم قياس األصل في الحال – عنه المتنازلصل لغاء إثبات األإ

  عنه.  المتنازلبالمبلغ الدفتري لألصل 

ة             28 ان لمعامل ا إذا ك ةتحدد المنشأة م بان ُمبادل دفقاتھا  مضمون تجاري أم ال باألخذ في الحس ع في ت ر المتوق مدى التغي
 تجاري إذا: مضمونً  ُمبادلةيكون لمعاملة وية نتيجة للمعاملة. النقدية المستقبل

العام  التكوينيختلف عن الُمستلم والتوقيت والمبلغ) للتدفقات النقدية لألصل  ،العام (المخاطر كان التكوين ) أ(
 ، أو الُمحولللتدفقات النقدية لألصل 

 ء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة، القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجز للُمبادلة،نتيجة  ،إذا تغيرت ) ب(

  .ُمبادلتھا تكان الفرق في (أ) أو (ب) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة لألصول التي تمو ) ج(

فإن القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات مضموًن تجارًي،  الُمبادلةولغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة 
 أنعكس التدفقات النقدية بعد الضريبة. قد تكون نتيجة ھذه التحليالت واضحة دون تن أ المنشأة المتأثر بالمعاملة يجب

  جراء حسابات تفصيلية. إيتعين على المنشأة 

في مدى القياسات المعقولة للقيمة  (أ) لم يكن التباين إذا-يمكن االعتماد عليھا  بطريقة-القيمة العادلة لألصل  يمكن قياس           29
ة  أمكن(ب) أو  اً ة لذلك األصل كبيرالعادل ديرات المختلف االت التق ويم احتم ع تق ي تق ول بشكل-ضمن النطاق الت - معق

صل أو األ المستلمصل ألعند قياس القيمة العادلة. إذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة ألي من ا واستخدامھا
م  الُمتنازلالقيمة العادلة لألصل  نفإ -اعليھيمكن االعتماد  بطريقة- تنازل عنهمال ا ل ة م اس التكلف عنه تستخدم عندئذ لقي

  .بشكل أوضح ةبائِن الُمستلمتكن القيمة العادلة لألصل 

دولي 29 ار ال اً للمعي ه وفق داًء بتكلفت تأجر كأصل حق استخدام إبت ه بواسطة مس تثماري المحتفظ ب ار االس اس العق أ         يجب قي
  .16للتقرير المالي 

  
  القياس بعد اإلثبات

 
 المحاسبية ةالسياس

واردما نموذج القيمة العادلة إ أن تختارأ يجب على المنشأة 32ة في الفقر الموضحةخذا في الحسبان االستثناءات أ           30  ال
تلك  ن تطبقويجب عليھا أ ،على أنه سياستھا المحاسبية 56في الفقرة  الواردأو نموذج التكلفة  55–33في الفقرات 

 .ةھا االستثمارياتالسياسة على جميع عقار

نص           31 بة  ي ار المحاس دولي معي اء" 8ال بية واألخط ديرات المحاس ي التق رات ف بية والتغي ات المحاس ى أن " السياس عل
ر ك إذا- فقط –أن يتم يجب المحاسبية طوعي في السياسة التغيير ال تج عن التغيي ةان ين وائم مالي دم ق يمكن معلومات  تق

امالت مالءمةكثر أعليھا و االعتماد ار المع أة وأ ،عن آث الي للمنش ى المركز الم  وأ ،األحداث أو الظروف األخرى عل
ة  أنه سوف – كبيرة بدرجة-المرجح دائھا المالي أو تدفقاتھا النقدية. ومن غير أ ة العادل ينتج عن تغيير من نموذج القيم

  .مالءمة كثرأنموذج التكلفة عرض  إلى

تثماري أن تقوم بقياسجميع المنشآت  منيتطلب ھذا المعيار            32 ار االس ة للعق اس (إذا كانت إ ،القيمة العادل ا لغرض القي م
ة ة) أو اإلفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلف ة العادل أة تستخدم نموذج القيم جعو). المنش أة تُش ر - المنش ا غي ولكنھ

يقياس على -مطالبة  ه مؤھل مھن تقل لدي ين مس ر تثم ل خبي ويم من قب ى أساس تق  القيمة العادلة للعقار االستثماري عل
  .تقويمهالعقار االستثماري الذي يتم  صنفوموقع  ولديه خبرة حديثة في وذي صلة معترف به

 

:أن للمنشأة يجوز          أ32
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عائدا  تدفعلعقارات االستثمارية المعززة اللتزامات إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع اتختار  ) أ(
 ؛ من أصول محددة بما فيھا ذلك العقار االستثماري بالعوائدأو  ،العادلة بالقيمة-مباشر بشكل  – يرتبط

ما تم بغض النظر ع ،إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع العقارات االستثمارية األخرىتختار  ) ب(
 (أ). البنداختياره في 

وحدات اسمية، مع احتفاظ  يقوم بإصدارخرى صندوق عقارات داخلي ألتدير بعض شركات التأمين والمنشآت ا     ب32
أ للمنشأة بقياس جزء من 32ال تسمح الفقرة  واحتفاظ المنشأة بأخرى. مترابطةالمستثمرين ببعض الوحدات في عقود 

  وقياس جزء آخر بالقيمة العادلة. العقارات التي يحتفظ بھا الصندوق بالتكلفة

ا  ،أ32في الفقرة  المذكورين للصنفيننموذجين مختلفين باختيار منشأة ال قامتإذا          ج32 تثمارية م ارات االس فإن مبيعات العق
ين يجب  وذجين مختلف ابين مجموعات األصول التي يتم قياسھا باستخدام نم تم إثباتھ ة ويجب  أن ي ة العادل تم  أنبالقيم ي

 يتمإذا تم بيع عقار استثماري من مجموعة ، الربح أو الخسارة. وتبعاً لذلك ضمنالتغير المتراكم في القيمة العادلة  إثبات
في تاريخ البيع  للعقار القيمة العادلة ، فإننموذج التكلفة استخدام فيھا يتمنموذج القيمة العادلة إلى مجموعة استخدام فيھا 

  .ةالمفترض تكلفتهتصبح 

 نموذج القيمة العادلة

جميع عقاراتھا االستثمارية بالقيمة  أن تقيسنموذج القيمة العادلة  تختاريجب على المنشأة التي  ،بعد اإلثبات األولي           33
 .53في الفقرة  الموضحةباستثناء الحاالت  ،العادلة

  [حذفت]          34

اتيجب            35 تم إثب ارة  المكسب أو أن ي ئةالخس ربح أو  الناش تثماري ضمن ال ار االس ة للعق ة العادل ي القيم ر ف ن تغي ع
  الخسارة للفترة التي ينشأ فيھا.

  ]ُحذفت[         -36
39   
 نأمن  أن تتأكد، فإنه يجب على المنشأة 13عند قياس القيمة العادلة لعقار استثماري وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي          40

خرى التي الحالية واالفتراضات األ اإليجارأخرى، دخل اإليجار من عقود  أمورالقيمة العادلة تعكس، من بين 
  السوق الحالية. ظل ظروفيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير عقار استثماري في س

تفظ به كأصل حق استخدام، فإنه يجب قياس أصل أ        عند استخدام مستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس العقار االستثمار مح40
  حق االستخدام بالقيمة العادلة، وليس العقار محل العقد.

ه بواسطة مستأجر األساس لإلثبات األولي لتكلفة  16يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي            41 العقار االستثماري المحتفظ ب
العقار االستثمار المحتفظ به بواسطة المستأجر كأصل حق يتم إعادة قياس أن  33. وتتطلب الفقرة كأصل حق استخدام

وعندما تكون دفعات اإليجار . ، إذا إختارت المنشأة نموذج القيمة العادلةبالقيمة العادلة عندما يكون ذلك الزما استخدام
ه بواسطة  تثماري المحتفظ ب ار االس ة للعق ة العادل تأجر كأصل حق استخدام وفقاً لمعدالت السوق، فإن القيم د المس عن

اء د طرح ،االقتن ات  بع ة بااللتزام ك المتعلق ك تل ي ذل ا ف ة (بم ات اإليجار المتوقع ع دفع ةجمي ون  أن ينبغي ،)المثبت تك
الي فإن إعادة قياس أصل  وبالتالي،صفرا.  ر الم دولي للتقري ار ال اً للمعي ة وفق ى  16حق االستخدام من التكلف ة إل القيم

رة  33 ا للفقرةالعادلة وفق واردة في الفق ه أي مكسب أو خسار أال ينبغي) 50(أخذاً في الحسبان المتطلبات ال أ عن  ةينش
ة.  ة،أولي ات مختلف ة في أوق ة العادل اس القيم ذاما لم يتم قي د  وھ ة بع ة العادل ق نموذج القيم ار تطبي د اختي د يحدث عن ق

  اإلثبات األولي.

  ]ُحذفت[         -42
47  
ً استثماري اًمنشأة عقارال اقتناءدليل واضح عند  يوجد ،في حاالت استثنائية          48  عقار حاليمرة (أو عندما يصبح  ألول-ا

كون يفي مدى القياسات المعقولة للقيمة العادلة س التباين أنتغيير في االستخدام) على  بعد-  مرة ألول-  عقاراً استثماريا
بحيث تنتفي الفائدة من قياس واحد للقيمة العادلة. قد النتائج المختلفة، تقويم احتماالت  من الصعب جدا أنهو ،جداً  اً كبير
نظر أ( ساس مستمرأ على - يمكن االعتماد عليھا  بطريقة- القيمة العادلة للعقار  إلى أنه من غير الممكن قياس ھذا يشير
  ).53 الفقرة

  ]ُحذفت[          49
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تثماري عند تحديد المب           50 ار اس دفتري لعق غ ال ة بموجبل ة العادل أة ال  ،نموذج القيم إن المنش -بشكل مزدوج  – تحسبف
  :فعلى سبيل المثال. منفصلة التزامات وأ أصولعلى أنھا  التي يتم إثباتھاااللتزامات  أو األصول

 -بشكل عام  –يتم إدراجھا وال يتجزأ من المبنى  جزءً  –غالباً  – معدات مثل المصاعد أو أجھزة التكييفتُعد ال ) أ(
 وآالت ومعدات.  ،أنھا عقارات على- منفصل بشكل- إثباتھا بدالً من  ،القيمة العادلة للعقار االستثماري ضمن

القيمة العادلة  –بشكل عام  – تشملفإن القيمة العادلة للمكتب  ،ساس أنه مؤثثأتم تأجير مكتب على  اإذ ) ب(
القيمة العادلة للعقار  ضمناألثاث  ما يتم إدراجق بمكتب مؤثث. وعندألن دخل اإليجار يتعلنظراً  ،لألثاث

 أصل منفصل.على أنه ثاث ذلك األفإن المنشأة ال تثبت  ،االستثماري

ن المنشأة تقوم أل ، نظراً المستحق المقدم أوالتشغيلي  اإليجارال تشمل القيمة العادلة للعقار االستثماري دخل  ) ج(
 منفصل.  أصلأو  على أنه التزامبإثباته 

التدفقات النقدية  بواسطة مستأجر كأصل حق استخدامحتفظ به تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري المُ  ) د(
الذي تقويم الإذا كان  السداد). ومن ثم، ةواجب تصبحأن  دفعات اإليجار المتغيرة المتوقعالمتوقعة (بما في ذلك 

يكون من سوف إنه ف أن تتم، المتوقع المدفوعاتع بعد طرح جميھو بالصافي لعقار  يهتم الحصول عل
المبلغ الدفتري للعقار االستثماري باستخدام  إلىللوصول  مثبت، إيجارأي التزام  الضروري إعادة إضافة

  نموذج القيمة العادلة.

 ]ُحذفت[          51

تثماري ( لمدفوعاتھاالقيمة الحالية  منشأة أنالتتوقع  ،في بعض الحاالت           52 ار اس دفوعات األخرىخالف بالمتعلقة بعق  الم
ات  ة بااللتزام ةالمتعلق د عن ) المثبت ة للسوف تزي ة الحالي ة. مالقيم ة ذات العالق قتحصالت النقدي ار  تطب أة معي المنش

دولي  بة ال ة ،المخصصات" 37المحاس ة واألصول المحتمل ات المحتمل د" وااللتزام ا  لتحدي ان عليھ ا إذا ك تم  أن تثب
  . إذا كان ثمة التزام فكيف تقيسهو اً،التزام

   يمكن االعتماد عليھا بطريقة- عدم القدرة على قياس القيمة العادلة

ة  المنشأة بأن- دحضه يمكن-ھناك افتراض           53 ار االستثماريتستطيع قياس القيمة العادل ة- للعق اد  بطريق يمكن االعتم
الرغم منساس مستمر. أ على- عليھا ك،  وب د  يوجد ،في حاالت استثنائيةذل ل واضح عن اءدلي ارال اقتن  اً منشأة عق

ً  ألول-اً استثماري ه من نأتغيير في االستخدام) على  بعد- مرة ألول- مرة (أو عندما يصبح عقار حالي عقاراً استثماريا
ا بطريقة-القيمة العادلة للعقار االستثماري  غير الممكن قياس ىع- يمكن االعتماد عليھ أ ھذويساس مستمر. أ ل  انش

دما دما ،عن ط عن ر نشط ( ،وفق ة غي ارات المماثل ون سوق العق ليك ة، وجود مث ة قليل امالت حديث ن عروض أ وأ مع
امالت أن أأو  حاليةسعار ليست األ ىتشير  المرصودةسعار المع ع) وأ إل د اضطر للبي ائع ق ة أن الب ن القياسات البديل

ر الُمستندة إلى على سبيل المثال،ة العادلة (عليھا للقيم يمكن االعتمادالتي  ة المخصومة) غي  توقعات التدفقات النقدي
د  أنمنشأة القررت  وإذامتاحة.  ار استثماري قي ة لعق ة-ال يمكن قياسھا  التشييدالقيمة العادل اد  بطريق يمكن االعتم
ارسيمكن  هنأتتوقع  ولكنھا- عليھا ة للعق ة يمك – قياس القيمة العادل ا بطريق اد عليھ د-ن االعتم ال عن التشييد،  اكتم

ة  من الممكنن يصبح أ إلىبالتكلفة التشييد ذلك العقار االستثماري قيد  أن تقيسيجب عليھا إنه ف -قياس قيمته العادل
ريھما أ( التشييد إلى أن يتم اكتمال أو-عليھايمكن االعتماد  بطريقة ررت إ). وأبك ا أنمنشأة الذا ق ة لعق ر القيمة العادل

ه ف ،ساس مستمرأ على- يمكن االعتماد عليھا بطريقة-) ال يمكن قياسھا التشييدخالف عقار قيد باستثماري ( يجب إن
دولي الواردالعقار االستثماري باستخدام نموذج التكلفة ذلك  أن تقيسعلى المنشأة  ار  16 في معيار المحاسبة ال للعق

دولي ل ار ال اً للمعي وك أو وفق الي االستثماري الممل ر الم تأجر  16لتقري ه بواسطة مس تفظ ب تثماري المح ار االس للعق
االستمرار صفر. ويجب على المنشأة  ھاالقيمة المتبقية للعقار االستثماري بأن أن تُفترضيجب و. كأصل حق استخدام

  االستثماري. حين استبعاد العقار إلى 16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  16 معيار المحاسبة الدولي في تطبيق

د  القيمة- يمكن االعتماد عليھا بطريقة- ن تقيسقادرة على أالمنشأة  بمجرد أن تصبح       أ  53  تثماري قي ييدالعادلة لعقار اس  التش
 هفإن ،ذلك العقار تشييد . وبمجرد اكتمالذلك العقار بقيمته العادلة أن تقيسيجب عليھا إنه ف بالتكلفة،-سابقاً  –كان يقاس 

رة  الحال،لم يكن ذلك ھو  وإذا يمكن االعتماد عليھا. بطريقة-قياسھا  ن القيمة العادلة يمكنأ فترضيُ  ا للفق ه  ،53وفق فإن
لألصول المملوكة أو المعيار  16 باستخدام نموذج التكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدوليالعقار  المحاسبة عنأن تتم جب ي

 ستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام.للعقار اال 16الدولي للتقرير المالي 

فقط - يمكن االعتماد عليھا بطريقة-يمكن قياسھا  التشييدالفتراض بأن القيمة العادلة لعقار استثماري قيد ا يمكن دحض         ب53
اس ،منشأةال تخلصقد ال وعند اإلثبات األولي.  د التي قامت بقي د ل بن تثماري قي ار اس ييدالتعق ة ش ة العادل ى ،بالقيم ن أ إل
 يمكن االعتماد عليھا.  بطريقة- ال يمكن قياسھا الذي تم استكماله االستثماري القيمة العادلة للعقار

ً استثماري اً ارـعق أن تقيس، 53للسبب المبين في الفقرة  ،أةـا المنشـاالت االستثنائية التي تضطر فيھــفي الح         54  دام ـباستخ ا
ً لمعيار المحاسبة الدولي  فإنھا تقيس جميع عقاراتھا  ،16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  16نموذج التكلفة وفقا

بالقيمة العادلة. وفي ھذه الحاالت، رغم أن المنشأة قد  التشييد،بما في ذلك العقار االستثماري قيد  االستثمارية األخرى،
المتبقية  اتعقارمن الفي المحاسبة عن كل  أن تستمرفإنه يجب عليھا  واحد، ثماريتستخدم نموذج التكلفة لعقار است
 باستخدام نموذج القيمة العادلة. 
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تإذا           55 أة ال قام ً –منش ابقا اس  –س ةبقي ة العادل تثماري بالقيم ار اس ا  ،عق ب عليھ ه يج تمرفإن اس  أن تس ي قي ف
ى  ة إل ة العادل ار بالقيم ينالعق تبعاد ح دأ اس ى أن تب ك أو إل غله المال اراً يش ار عق بح العق ى أن يص ه (أو إل

ار  وير العق ي تط أة ف ه لالمنش ً  –بيع ا ي- الحق ى  ف ال) حت ادي لألعم ياق الع وق والس امالت الس بحت مع و أص ل
  أصبحت أسعار السوق غير متاحة بسھولة. وتكراراً أقل أالمماثلة 

 نموذج التكلفة

  عقارھا االستثماري: أن تقيسيجب على المنشأة التي تختار نموذج التكلفة  ،ليبعد اإلثبات األو        56

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ) أ( ولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير ااألصول غير المتد" 5وفقا
مجموعة استبعاد  ضمن المدرجة على أنھا محتفظ بھا للبيع (أو لتصنف الضوابط ،إذا استوفت"المستمرة

  ).على أنھا محتفظ بھا للبيع م تصنيفھات

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ) ب( إذا كان محتفظ بھا بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام وليس  16وفقا
 .5محتفظ بھا للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  كلفة في جميع الحاالت األخرى.لنموذج الت 16وفقاً للمتطلبات الورادة في معيار المحاسبة الدولي      (ج) 
  

 التحويالت
 

ا ،يجب أن تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية           57 دما  ،أو منھ دما وفقط-عن ر في االستخدام يوجد- عن ين  ،تغيي يتب
 :من

 ؛ أوعقار يشغله المالك إلىمن عقار استثماري  ، للتحويللعقارلبدء شغل المالك  )أ(

 ؛ أومخزون إلىمن عقار استثماري للتحويل  البيع، ةبغيتطوير البدء  ) ب(

 عقار استثماري، أو  إلىمن عقار يشغله المالك  ، للتحويلالمالك للعقار شغلانتھاء  )ج(

  .عقار استثماريإلى مخزون للتحويل من  ،تشغيلي لطرف آخر عقد تأجيربدء  )د(

  ]ُحذفت[(ھـ)      

تثماري  اً عقار تحول أن ةالمنشأ(ب) من 57تتطلب الفقرة            58 ىمن عقار اس دما إل دما ،مخزون عن اك  ،وفقط عن يكون ھن
 فإنھا ،منشأة استبعاد عقار استثماري دون تطويرهالالبيع. وعندما تقرر  بغيهبدء التطوير  يتبين من ،تغيير في االستخدام

على  تعالجهقائمة المركز المالي) وال  من حذفه( إثباته إلغاء إلى حينتستمر في معالجة العقار على أنه عقار استثماري 
تمرإعادة تطوير عقار استثماري حالي لغرض  بالبدء في منشأةال قامتإذا  ،بالمثلوأنه مخزون.  تقبلي مس  استخدام مس

ً  ،على أنه عقار استثماري تثماريا اراً اس ادة تصنيفهوال  فإن العقار يظل عق تم إع ك خالل  ي ار يشغله المال ه عق ى أن عل
  التطوير. إعادة 

رات            59 ى  65-60تنطبق الفق ي  قضاياعل اس الت ات والقي راإلثب د تظھ ار ال تستخدم ماعن ة لعق ة العادل أة نموذج القيم منش
وعقار يشغله المالك والمخزون  ،فإن التحويالت بين عقار استثماري ،منشأة نموذج التكلفةال تستخدم مااستثماري. وعند

 ري للعقار المحول وال تغير تكلفة ذلك العقار ألغراض القياس أو اإلفصاح. ال تغير المبلغ الدفت

ارفإن  ،عقار يشغله المالك أو مخزون إلىبالقيمة العادلة  مسجلتحويل من عقار استثماري لل           60  التكلفة المفترضة للعق
هجل األ ا – لمحاسبة عن ا- الحق دولي وفق بة ال ار المحاس الي ، أو المع16 لمعي ر الم دولي للتقري ار ال ار  ،16ي أو معي

  االستخدام.  في تغييرالن تكون قيمته العادلة في تاريخ أيجب  2 المحاسبة الدولي

اراً استثماريا  عندما يصبح          61 ك عق ة تسجيله يتمسعقار يشغله المال ه  ،بالقيمة العادل ى المنشأة فإن قيجب عل  أن تطب
الي  16 معيار المحاسبة الدولي ه بواسطة مستأجر  16للعقار المملوك والمعيار الدولي للتقرير الم ار المحتفظ ب للعق

رالحتى تاريخ كأصل حق استخدام  ى المنشأة ويجب االستخدام.  في تغيي الجعل ين  أن تع اريخ ب ك الت أي فرق في ذل
دولي  ار المحاسبة ال دولي للتق16المبلغ الدفتري للعقار وفقا لمعي ار ال الي أو المعي ر الم نفس  16ري ة ب ه العادل وقيمت

  . 16 يم وفقا لمعيار المحاسبة الدوليوعادة تقإالطريقة كما لو كان 

تم تسجيلهحتى ذلك التاريخ الذي يصبح فيه عقار يشغله المالك عقاراً استثماريا            62 ة ي ة العادل إن ،بالقيم أة  ف تھلكالمنش  تس
ين  خسائر ةأي بتتثو(أو أصل حق االستخدام) العقار  اريخ ب ك الت ھبوط تكون قد حدثت. وتعالج المنشأة أي فرق في ذل

دولي بة ال ار المحاس ا لمعي ار وفق دفتري للعق غ ال الي  16 المبل ر الم دولي للتقري ار ال نفس  16أو المعي ة ب ه العادل وقيمت
  ى: خرأ. وبعبارة 16 وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يموعادة تقإلو كان  طريقة كماال
  
  



 40معيار المحاسبة الدولي 

ية  للتقارير المال مؤسسة المعايير الدولية   ©  8   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

وبالرغم من ذلك، فإنه وفي  أي انخفاض ناتج في المبلغ الدفتري للعقار ضمن الربح أو الخسارة.يتم إثبات       أ) (
الدخل الشامل  ضمناالنخفاض  حدود المبلغ الذي أدرج ضمن فائض إعادة التقويم لذلك العقار، يتم إثبات

 ية. حقوق الملك ضمنيم وويخفض به فائض إعادة التق ،اآلخر

 :كما يليفي المبلغ الدفتري  زيادة ناتجة ةأي معالجةتتم      (ب) 

ھبوط عكس خسارة  إلىالزيادة  فيه تؤديإلى الحد الذي  الزيادة ضمن الربح أو الخسارةيتم إثبات     ) 1(
 الزمالالمبلغ عن ضمن الربح أو الخسارة  الذي يتم إثباتهالمبلغ  يزيدسابقة في قيمة ذلك العقار. وال 

بعد طرح االستھالك) لو بالصافي المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده ( إلىالمبلغ الدفتري  إلعادة
  لم يتم إثبات خسارة الھبوط.

 ضمنفائض إعادة التقويم  يزداد بهالدخل الشامل اآلخر و ضمنيتم إثبات أي جزء متبقي من الزيادة       )2(
الذي تحويل فائض إعادة التقويم  فإنه يجوز –الحقاً -  ر االستثماريحقوق الملكية. وعند استبعاد العقا

التحويل من فائض إعادة التقويم إلى  يتمالمبقاة. وال  األرباح إلىحقوق الملكية تم إدراجه ضمن 
  األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة. 

أي فرق بين القيمة العادلة يتم إثبات ن أيجب  ،بالقيمة العادلة تسجيلهعقار استثماري سيتم  إلىتحويل من مخزون لل           63
  للعقار في ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة.

 بالقيمة العادلة مع معالجة مبيعات المخزون. تسجيله سيتم  عقار استثماري إلىمعالجة التحويالت من مخزون تتفق          64

ةتسجيلذاتيا وسيتم  تشييدهأو تطوير عقار استثماري تم  تشييد ةأمنشما تستكمل العند          65 أن يجب ه فإن، ه بالقيمة العادل
 أي فرق بين القيمة العادلة للعقار في ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة. يُثبت

  
 االستبعادات

 

د همن قائمة المركز المالي) عند استبعاد حذفهستثماري (االعقار ال أن يتم إلغاء إثباتيجب            66 تم سحب ماأو عن ار  ي العق
  توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده.االستخدام وال يُ  من- دائم بشكل-االستثماري 

د من خالل استبعاد عقار استثماري عن طريق البيع أو  قد يتم           67 دخول في عق اال ويلي.  رإيج ار وتم تبعاد للعق اريخ االس ت
د المباع  االستثماري ات تحدي اً لمتطلب ك وفق تثماري وذل ار االس ى العق ھو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة عل

الي  ر الم دولي للتقري ار ال واردة في المعي التزام أداء وال اء ب ق 15متى يكون قد تم الوف ر . وينطب دولي للتقري ار ال المعي
 البيع وإعادة االستئجار.وعلى تمويلي  إيجارالدخول في عقد  من خاللعلى االستبعاد الذي يتم  16الي الم

ً -صلأللالمبلغ الدفتري  ضمنجزء من عقار استثماري  استبدالمنشأة بإثبات تكلفة ال إذا قامت           68 واردلمبدأ اإلثبات  وفقا  ال
المحاسبة عنه باستخدام نموذج  تمتعقار استثماري ول الدفتري للجزء الُمستبدل. إثبات المبلغ تلغيفإنھا  -16في الفقرة 

ي منفصل.  بشكل- تم استھالكه جزءً  الُمستبدلجزء قد ال يكون ال ،ةالتكلف ر العمل أة للوعندما يكون من غي تحدد أن منش
ه  الُمستبدل،المبلغ الدفتري للجزء  نفإن ة  ستخدمأن ت يمك ى أنتكلف تبدال عل ااالس ة الجزءلمؤشر  ھ ه تكلف ا كانت علي  م

تبدل اؤه أو  الُمس ه اقتن م في ذي ت ي الوقت ال ييدهف ةتش ة العادل وذج القيم ار  ،. وبموجب نم ة للعق ة العادل د تعكس القيم ق
ه. وفي حاالت  استبدالهالجزء الذي سيتم  أن- بالفعل –االستثماري  د يكون من الصعب  ،خرىأقد فقد قيمت ينق م  تب ك

ذي  يصتقل ينبغي تبداله يجريالقيمة العادلة للجزء ال ديل. اس ة للجزء  لتقليص إن الب ة العادل تبدلالقيم دما ال  ،الُمس عن
 ً  ،تقويم القيمة العادلة يتم إعادةلألصل ثم  المبلغ الدفتري االستبدال ضمنتكلفة  أن يتم إدراجھو  ،يكون القيام بذلك عمليا

ً نعلى ال  استبدال.  على تنطويالتي ال  لإلضافات حو الذي يكون مطلوبا

أو استبعاد عقار استثماري على أنھا الفرق بين صافي  تخريدالمكاسب أو الخسائر الناشئة عن  أن يتم تحديديجب          69 
المعيار (ما لم يتطلب  ضمن الربح أو الخسارة يتم إثباتھان أ ويجب ،متحصالت االستبعاد والمبلغ الدفتري لألصل

 االستبعاد. أو  التخريد فترة) في االستئجاربيع وإعادة عند الخالف ذلك  16قرير المالي الدولي للت

يتم تحديد مبلغ العوض، ليتم إدراجه ضمن المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات عقار استثماري، وفقاً لمتطلبات           70 
. ويجب المحاسبة عن التغييرات 15عيار الدولي للتقرير المالي من الم 72-47تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 

ة  رات في سعر المعامل ات التغيي ا لمتطلب ارة وفق درج ضمن المكسب أو الخس در للعوض الُم غ المق ى المبل الالحقة عل
   .15والواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

ى أيبحسب ما ھو مناسب،  خرى،أأو معايير  37 تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي           71 االتزامات  ةعل د  تبقي عليھ بع
   استبعاد عقار استثماري.

اتيجب           72 تم إثب ل التعويض من أن ي ةأطراف  قب ل  ثالث ار المقاب ه ھبطت ذيال يستثماراالعق دهو أ ،قيمت م فق م أو  ت ت
  .التحصيل عويض مستحقضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح الت التنازل عنه،
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ة أطرافقبل  منه ذات العالقة مدفوعات التعويض أوب مطالباتأو خسائره، وال قيمة عقار استثماريفي ھبوط إن ال          73 ، ثالث
ً -تشييد ي شراء أو أو  – منفصل بشكل- تتم المحاسبة عنھاو اقتصادية منفصلة أحداث ھي ألصول لالستبدال،- يتم الحقا

  :كما يلي

   ؛36االستثماري وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  العقارالھبوط في قيمة  يتم إثبات       أ) (

 ر؛ من ھذا المعيا 71-66ستثماري وفقا للفقرات العقار اال اتستبعاداأو  يتم إثبات تخريدات     (ب) 

التنازل أو تم  ، أو تم فقدهھبطت قيمتهي الذستثماري االعقار ال مقابلأطراف ثالثة  قبل التعويض منيتم إثبات       (ج) 
 ؛ التحصيلضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح مستحق  ،عنه

وفقاً استبداالت على أنھا  تشييدھاأو تم شراؤھا أو  ،عليه كانت مالعادتھا إيتم تحديد تكلفة األصول التي تمت       (د) 
  من ھذا المعيار. 29-20للفقرات 

  
  اإلفصاح

 

  
 قيمة العادلة ونموذج التكلفةنموذج ال

ً ف. 16المعيار الدولي للتقرير المالي في  الواردةتلك  إلى باإلضافة أدناه اإلفصاحات يجب تطبيق       74 للمعيار الدولي  وفقا
. دخل فيھاالتي  اإليجارعقود  حولمؤجر الاإلفصاحات التي يقدمھا ستثماري االعقار المالك  ، يقدم16للتقرير المالي 

المطلوبة وفقاً للمعيار  إفصاحات المستأجر قدمي فإنه كأصل حق استخدامستثماري االعقار الب الذي يحتفظ المستأجرما أ
  .دخل فيھاالتي  تشغيليال اإليجارعقود ألي من ، ويقدم إفصاحات المؤجر 16الدولي للتقرير المالي 

 : ما يليع أن تفصحيجب على المنشأة           75

 نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة.تطبق إذا كانت  ما      أ) (

  [حذفت]      (ب)

 عن العقار االستثماريتمييز في التي تستخدمھا المنشأة  الضوابط :)14 نظر الفقرةأالتصنيف ( يصعب ماعند    (ج) 
 .حتفظ به للبيع في السياق العادي لألعمالالعقار المُ  عنالعقار الذي يشغله المالك و

  [ُحذفت]     (د)  

 إلىاإلفصاح عنھا في القوائم المالية) قياسھا أو (كما تم  للعقار االستثماريالقيمة العادلة  فيه تستند المدى الذي    (ھـ) 
 صنفو موقعولديه خبرة حديثة في  وذي صلة مؤھل مھني معترف به حاصل علىخبير تثمين مستقل  تقويم

 تلكعن  أن يتم اإلفصاحيجب فإنه  ،مثل ھذا التقويم وإذا لم يتوفر. قويمهت يجريالعقار االستثماري الذي 
 الحقيقة.

 :لـما يلي ضمن الربح أو الخسارة التي تم إثباتھاالمبالغ        (و) 

    دخل اإليجار من عقار استثماري؛    )1(

تولد ن العقار االستثماري الذي اإلصالحات والصيانة) الناشئة ع في ذلكمصروفات التشغيل المباشرة (بما    ) 2(
  خالل الفترة؛ إيجاردخل عنه 

مصروفات التشغيل المباشرة (بما في ذلك اإلصالحات والصيانة) الناشئة عن العقار االستثماري الذي لم   ) 3(
  دخل إيجار خالل الفترة؛يتولد عنه 

بيع عقار استثماري من  عند ،ح أو الخسارةالربالذي تم إثباته ضمن  ،التغير المتراكم في القيمة العادلة  ) 4(
نموذج القيمة العادلة استخدام فيھا  يتمنموذج التكلفة إلى مجموعة استخدام فيھا  يتممجموعة أصول 

 ج).32نظر الفقرة أ(

  . تلك القيودمقدار و ،تحويل الدخل ومتحصالت االستبعاد على تحقق عقار استثماري أوقابلية قيود على وجود       ز) (

  صيانة أو تحسينات. وأ اتصالحمقابل إأو  ،أو تطوير عقار استثماري تشييدااللتزامات التعاقدية لشراء أو      (ھـ)
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 نموذج القيمة العادلة

 الواردفإنه يجب على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة  ،75باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة          76
 تظھر ،عن مطابقة بين المبالغ الدفترية للعقار االستثماري في بداية ونھاية الفترة أن تفصح 55-33ي الفقرات ف

  ما يلي:

ة وتلك الناتجة عن نفق عمليات اقتناءتلك اإلضافات الناتجة عن  عن- منفصل بشكل- بحيث تفصح ،اإلضافات      (أ) 
   ؛ألصللالمبلغ الدفتري  تم إثباتھا ضمن الحقة

   اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛      (ب) 

على  تم تصنيفھامجموعة استبعاد  التي تم إدراجھا ضمنعلى أنھا محتفظ بھا للبيع أو  التي تم تصنيفھااألصول      (ج) 
   ى؛واالستبعادات األخر 5أنھا محتفظ بھا للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  تعديالت القيمة العادلة؛من المكاسب أو الخسائر  صافي      د) (

ترجمة عملية  عنو ،ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة عنالناشئة أسعار الصرف صافي فروق     ) ـ(ھ
   لمنشأة معدة التقرير؛اأجنبية إلى عملة عرض 

 ه المالك؛  مخزون وعقار يشغل ومن إلى تالتحويال      (و) 

 التغييرات األخرى.      (ز) 

ة لغرض-بشكل جوھري- لعقار استثماريعليه  تقويم تم الحصول ما يتم تعديلعند           77 ال، ،القوائم المالي ى سبيل المث  عل
ا  االلتزامات التيأو األصول  ازدواجية عد لتجنب ا ھو يتم إثباتھا على أنھ في موضح أصول والتزامات منفصلة كم
الذي تم عن مطابقة بين التقويم الذي تم الحصول عليه والتقويم المعدل  أن تفصحعلى المنشأة إنه يجب ف، 50 الفقرة

د تمت إيجارالمبلغ المجمع ألية التزامات مثبتة لعقد - منفصل بشكل- مع اإلظھار، في القوائم الماليةتضمينه   تكون ق
  .أخرىتعديالت مھمة  ةيأو إضافتھا، إعادة

رة            78 وم  ،53في الحاالت االستثنائية المشار إليھا في الفق دما تق ار استثماري باستخدام نموذج العن منشأة بقياس عق
وارد التكلفة  دولي ال ار المحاسبة ال الي  16في معي ر الم دولي للتقري ار ال اً للمعي ة16أو وفق ة المطلوب إن المطابق  ، ف
ة  عن- منفصل بشكل-المبالغ المتعلقة بذلك العقار االستثماري  يجب أن تفصح عن 76الفقرة  بموجب الغ المتعلق المب

  عن: أن تفصحعلى المنشأة يجب  ،ذلكإلى  باإلضافة. ىخراأل ةستثمارياال اتعقارالب

   عقار االستثماري؛وصف لل      أ) (

  ؛ليھابطريقة يمكن االعتماد ع- قياس القيمة العادلة لماذا ال يمكن توضيح     (ب) 

   تقع ضمنه القيمة العادلة؛ أن-بدرجة عالية -يٌرجح  الذي مدى التقديراتإذا كان ممكناً،     (ج) 

 بالقيمة العادلة:  غير مسجلعند استبعاد عقار استثماري     (د) 

ً ستثماريا اً المنشأة قد استبعدت عقار أنحقيقة    ) 1(  ؛ بالقيمة العادلة مسجلغير  ا

  وقت البيع؛ في لدفتري لذلك العقار االستثماري المبلغ ا   ) 2(

 .الذي تم إثباتهمبلغ المكسب أو الخسارة    ) 3(

 نموذج التكلفة

ة  ىيجب عل هفإن ،75بموجب الفقرة  المطلوبةإلى اإلفصاحات  باإلضافة           79 وارد المنشأة التي تطبق نموذج التكلف في ال
 عن:  أن تفصح 56الفقرة 

   رق االستھالك المستخدمة؛ط     (أ) 

   أو معدالت االستھالك المستخدمة؛ ةاإلنتاجي األعمار   (ب) 

 خسائر الھبوط) في بداية ونھاية الفترة؛ ُمضافاً إليه مجمع ( ومجمع االستھالكإجمالي المبلغ الدفتري    (ج) 

 ما يلي: بحيث تُظھر ،مطابقة للمبلغ الدفتري للعقار االستثماري في بداية ونھاية الفترة    (د) 

تلك اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة  عن- منفصل بشكل-بحيث تفصح  ،اإلضافات    ) 1(
    ؛تم إثباتھا على أنھا أصل ة الحقةعن نفق

   اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛      )2(

تم مجموعة استبعاد  التي تم إدراجھا ضمنأنھا محتفظ بھا للبيع أو  على التي تم تصنيفھااألصول     ) 3(
  واالستبعادات األخرى؛  5على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  تصنيفھا

  االستھالك؛     ) 4(
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الل الفترة وفقاً لمعيار مبلغ خسائر الھبوط التي تم إثباتھا، ومبلغ خسائر الھبوط التي تم عكسھا، خ      (ه) 
  ؛ 36المحاسبة الدولي 

 عنو ،ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة عنالناشئة  أسعار الصرف فروقصافي     ) 6(
    لمنشأة معدة التقرير؛اترجمة عملية أجنبية إلى عملة عرض 

 مخزون وعقار يشغله المالك؛   ومن إلى تالتحويال     ) 7(

  غييرات األخرى. الت     ) 8(

ال تستطيع  عندما ،53في الفقرة الموضحة العادلة للعقار االستثماري. وفي الحاالت االستثنائية لقيمة ا   (ھـ) 
 أن تفصحيجب عليھا فإنه  – يمكن االعتماد عليھا بطريقة- االستثماري المنشأة قياس القيمة العادلة للعقار

 عن:

   لعقار االستثماري؛لوصف     ) 1(

  ؛بطريقة يمكن االعتماد عليھا-قياس القيمة العادلة  لماذا ال يمكن توضيح     )2(

)3 (     ً   العادلة. تقع ضمنه القيمة  أن-بدرجة عالية -يُرجح الذي ؛ مدى التقديراتإذا كان ممكنا
  

  مقتضيات التحول

 نموذج القيمة العادلة

بعض  أن تصنف- األولى للمرة-) وتختار 2000( 40المحاسبة الدولي  معيار-سابقاً -طبقت التي  ،يجب على المنشأة           80
 ،على أنھا عقار استثماري وتحاسب عنھاحتفظ بھا بموجب عقود تأجير تشغيلي أو جميع حصص العقار المؤھلة المُ 

تم فيعلى أنه ثر ذلك االختيار أن تثبت أ رة التي ي اة للفت اح المبق احي لألرب ا تعديل للرصيد االفتت ارھ رة.  االختي ألول م
  ذلك: إلى  باإلضافة

القيمة العادلة  عن- )بطريقة أخرىمالية أو القوائم ال(في للعموم اإلفصاح قامت سابقاً بكانت المنشأة قد  إذا      أ) (
في المعيار الدولي للتقرير الوارد تعريف القيمة العادلة يستوفي على أساس  ُمقاسةلتلك الحصص العقارية (

 :مطالبة، على أنغير  ولكنھا تُشجع،فإن المنشأة ، )13لي الما

اإلفصاح عن مثل تلك القيمة  لھا تم معروضة فترة ألبكرالرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة  تعدل     )1(
  للعموم؛  العادلة

 معلومات المقارنة لتلك الفترات؛   تعيد عرض       )2(

يجوز لھا ال إنه ف ،(أ) البندفي  الموضحةعن المعلومات  للعموماإلفصاح سابقاً بقامت قد  تكن المنشأة إذا لم      (ب)
   عن تلك الحقيقة. أن تفصح عليھايجب معلومات المقارنة وأن تعيد عرض 

الدولي يتطلب معيار المحاسبة حيث . 8يتطلب ھذا المعيار معالجة مختلفة عن تلك التي يتطلبھا معيار المحاسبة الدولي            81
 .إعادة مثل ھذا العرضعملي الغير من  يكنمعلومات المقارنة ما لم  أن يتم إعادة عرض 8

د           82 ق  ماعن ار التطب ذا المعي أة ھ رة-منش ى للم اة  ،األول اح المبق احي لألرب يد االفتت ديل الرص إن تع ملف ادة  يش إع
 ستثماري.تصنيف أي مبلغ محتفظ به في فائض إعادة التقويم للعقار اال

 نموذج التكلفة 

-منشأة ھذا المعيار ال تطبقعندما يتم إجراؤه على أي تغيير في السياسات المحاسبية  8ينطبق معيار المحاسبة الدولي             83
ادة تصنيف أي مب أثر يشملنموذج التكلفة. ووتختار استخدام - مرة ألول بية إع غ محتفظ لالتغيير في السياسات المحاس
  يم للعقار االستثماري.وفي فائض إعادة التق به

رات  أن يتم تطبيقيجب            84 أثر مستقبلي - 29-27متطلبات الفق ى-ب ا يتعلق بالقياس  عل امالت المستقبلية فقط فيم المع
 أصول. مبادلةاألولي لعقار استثماري يتم اقتناؤه في معاملة 
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  تجميع األعمال

رة  2013الُمصدر في ديسمبر  "2013-2011سينات السنوية دورة التحأ         أضاف "84 رة 14الفق ل الفق اً قب . 6أ وعنوان
ك -بأثر مستقبلي  –ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل  ة لعمليات اقتناء عقار استثماري وذل رة أول من بداي فت

اقتناء عقار استثماري في الفترات عمليات بة عن تعديل المحاس ال يجوز أن يتم هفإن وبالتالي،ذلك التعديل. طبقت لھا 
اريجوز للمنشأة فإنه  وبالرغم من ذلك،السابقة.  ى  أن تخت ديل عل اءتطبيق التع ات اقتن ار  عملي ة لعق  استثماريفردي

مة علومات الالزمال كانت ،وفقط إذا، إذا هسريان أو بعدالفي تاريخ بدء  تقعفترة سنوية أول تكون قد حدثت قبل بداية 
  .األبكر متاحة للمنشأةلتطبيق التعديل على تلك المعامالت 

  16المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

الي       ب 84 ر الم دولي للتقري ار ال رة تطبيق  16يجب على المنشأة التي تطبق المعي ار ألول م ذا المعي ة بھ ديالت المتعلق والتع
ه كأصل  16 للتقرير المالي الدوليمتطلبات التحول الواردة في الملحق ج من المعيار  لعقارھا االستثماري المحتفظ ب

 حق استخدام.
  

 سريان التاريخ 

دأ في لھذا المعيار  أن تطبقيجب على المنشأة             85 ي تب اير 1لفترات السنوية الت د 2005 ين ى ه.أو بع ق  ويشجع عل التطبي
ك  أن تفصحيجب عليھا إنه ف ،2005يناير  1رة سنوية تبدأ قبل فتلمنشأة بتطبيق ھذا المعيار الذا قامت إ. واألبكر عن تل

   الحقيقة.

المعايير  عبر) المصطلحات المستخدمة 2007(المنقح في  "عرض القوائم المالية" 1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ         أ85
لفترات السنوية لتلك التعديالت  أن تطبقأة يجب على المنشو .62عدل الفقرة  ،ذلكإلى ضافة باإلالدولية للتقرير المالي. 

فترة ل) 2007(المنقح في  1منشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي الذا قامت إ. وهأو بعد 2009يناير  1 فيالتي تبدأ 
  األبكر.تلك الفترة لالتعديالت  أن يتم تطبيقيجب فإنه  أبكر،

دّ         ب85 ينات "ل ع ىالتحس ايير الدولي عل الي ةالمع ر الم ي  الُمصدر "،للتقري رات  ،2008ف  54و ،53و ،48و ،9و ،8الفق
أة 53أ و53 تينضاف الفقرأو 22وحذف الفقرة  ،57و ديالت أن تطبقب. يحب على المنِش ك التع تقبلي  – تل أثر مس -ب

 التشييدقيد  ةستثمارياال اتالتعديالت على العقار بأن تطبقسمح للمنشأة يُ و. أو بعده 2009يناير  1التي تبدأ في  للفترات
ة أشريطة  2009يناير  1من أي تاريخ قبل  يم العادل اس الق د لن يكون قد تم قي تثمارية قي ارات االس ييد لعق ك التش في تل

ك  أن تفصحيجب عليھا إنه ف أبكر،فترة لالتعديالت بتطبيق منشأة ال قامتذا إ. واألبكرسمح بالتطبيق يُ والتواريخ.  عن تل
س  ي نف ة وف ت الحقيق قالوق ى الفق أن تطب ديالت عل دولي  ـھ81و 5 رتينالتع بة ال ار المحاس ن معي ار" 16م  اتالعق

 ".والمعدات واآلالت

ايو  ، الُمصدر13ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ         ج 85 ة  ،2011في م ة العادل وارد تعريف القيم رة ال وعدل  ،5في الفق
رات  رات  ،ب85و 80-78و ،ب53و ،53و ،48و ،40و ،32و ،29و ،26الفق ذف الفق  ،49و ،47-42و ،39-36وح

 .13لمعيار الدولي للتقرير المالي ا قيامھا بتطبيقتلك التعديالت عند  أن تطبقد. يجب على المنشأة 75و 51و

 84د الفقرة وبع 6وين قبل الفقرة اعن ،2013في ديسمبر  الُمصدر "،2013-2011التحسينات السنوية دورة "أَضاف        د85 
 2014 يوليو 1تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  أن تطبقأ. يجب على المنشأة 84أ و14وأضاف الفقرتين 

 أن تفصحيجب عليھا  أبكر، فإنهمنشأة بتطبيق تلك التعديالت على فترة الإذا قامت و. األبكرسمح بالتطبيق يُ وأو بعده. 
 عن تلك الحقيقة.

 )،(ب3، الفقرات 2014يرادات من العقود مع العمالء"، الُمصدر في مايو "اإل 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي دّ ھـ       ع85
  .15. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 70, و67و, 9و

بتعريف العقار  40نطاق معيار المحاسبة الدولي  2016في يناير  المصدر 16و      عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 85
االستثماري ليشمل كالً من العقار االستثماري المملوك والعقار المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام. 

، أ53، و53، و50، و41، و30، و20، و16، و9، و8، و7، و5الفقرات  16ولي للتقرير المالي وعّدل المعيار الد
ب 84أ، و40أ، و29أ، و19وأضاف الفقرات  78، و77، و75، و74، و69، و67، و62، و61، و60، و56، و54و

. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند تطبيق 34، و26، و25، و6، و3والعناوين المرتبطة بھا وحذف الفقرات 
  .16المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
 ) 2000( 40ي سحب معيار المحاسبة الدول

  ).2000في عام  الُمصدر( ة"االستثماري اتالعقار" 40يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي           86
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  41 الدولي المحاسبة معيار
  الزراعة

  
  الھدف

  ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعي.

  
 النطاق

 :الزراعي بالنشاط متعلقة تكون ندماع ما يليع للمحاسبة المعيار ھذا أن يُطبق يجب          1

 النباتات المثمرة؛ ، باستثناءاألصول الحيوية         )أ(

  عند نقطة الحصاد؛ الزراعي المنتج      ) ب(

  .35و 34المنح الحكومية المشمولة بالفقرات       (ج) 

 :على المعيار ھذا ينطبق ال             2

" والمعدات تواآلال العقارات" 16 الدولي المحاسبة معيار نظرأ( الزراعي بالنشاط المتعلقة رضاأل       )أ(
  .")ةاالستثماري اتالعقار" 40 الدولي المحاسبة معيارو

لرغم من ذلك، ينطبق ). وبا16النباتات المثمرة المتعلقة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار المحاسبة الدولي       (ب) 
  ھذا المعيار على المنتج الذي ينمو على تلك النباتات المثمرة.

بة عن المنح المحاس" 20ات المثمرة (أنظر معيار المحاسبة الدولي المنح الحكومية المتعلقة بالنبات    (ج)  
 ").فصاح عن المساعدات الحكوميةالحكومية واإل

 غير صولاأل" 38 الدولي المحاسبة معيار نظرأ( الزراعي بالنشاط المتعلقة الملموسة غير األصول       )د(
  ").الملموسة

لي للتقرير تئجار أرض تتعلق بنشاط زراعي (أنظر المعيار الدوأصول حق االستخدام الناتجة من اس (ھـ)      
  "عقود اإليجار"). 16المالي 

. ند نقطة الحصاديطبق ھذا المعيار على المنتج الزراعي، وھو اإلنتاج المحصود من األصول الحيوية للمنشأة، ع         3
 ، فإن ھذا المعيار الر آخر مناسب للتطبيق. ومن ثم" أو معياالمخزون" 2وبعدئٍذ، يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 مصنعي يتناول تصنيع المنتج الزراعي بعد الحصاد، على سبيل المثال، تحويل العنب إلى عصير من قبل أحد
ً وطبيعي ً للنالعصير الذي قام بزراعة العنب. ففي حين أن مثل ھذا التصنيع قد يكون امتداداً منطقيا عي، شاط الزراا

تعريف  رج ضمنحداث التي تقع قد تحمل بعض التشابه مع التحول الحيوي، إال أن مثل ھذا التصنيع ال يندوأن األ
  النشاط الزراعي الوارد في ھذا المعيار.

  حصاد:ج التصنيع بعد اليقدم الجدول أدناه أمثلة على األصول الحيوية، والمنتج الزراعي، والمنتجات التي ھي نتا            4

المنتجات التي ھي نتاج  المنتج الزراعي  حيويةالل صواأل
 التصنيع بعد الحصاد

 سجادالغزل،الصوفال  الغنم

  الخشب نشارةو،لواحاأل المقطوعةشجاراأل مزرعة أخشابشجار في األ

 جبنالحليباللباناألماشية 

  النقانق، لحم األبقار المصنع ذبائحال  األبقار

  الخيوط والمالبس دالقطن المحصو نباتات القطن

 السكر القصب المحصود قصب السكر

  التبغ المصنع وراق المقطوفةاأل  نباتات التبغ

 الشاي وراق المقطوفةاأل شجيرات الشاي

 العصير العنب المقطوف كرمات العنب

  مصنعةالفاكھة ال المقطوفةفاكھةال فاكھةال أشجار

  زيت النخيل الفاكھة المقطوفة  نخيل الزيت

  منتجات المطاط ةالشجر المحصودعصارة جار المطاطأش
عادة –توفي بعض النباتات، على سبيل المثال، شجيرات الشاي، وكرمات العنب، ونخيل الزيت، وأشجار المطاط، تس

نمو على ي. وبالرغم من ذلك، فإن المنتج الذي 16تعريف نبات مثمر وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي –
اق معيار من نطضمثمرة، على سبيل المثال، أوراق الشاي، والعنب، وثمرة نخيل الزيت ولبن الشجر، يقع النباتات ال

    .41المحاسبة الدولي 



  41 الدولي المحاسبة معيار
 

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  2   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

  التعريفات
 

 
 بالزراعة متعلقةال اتتعريفال       

 :المحددة المعانيب المعيار ھذا في التالية المصطلحات تستخدم             5

إلى  لھابغرض تحويأو  بغرض بيعھامنشأة للتحول الحيوي وحصاد األصول الحيوية ال رةإدا ھو الزراعي النشاط
  منتج زراعي أو إلى أصول حيوية إضافية.

  .المحصود من األصول الحيوية للمنشأة اإلنتاج ھو المنتج الزراعي 

  ھو نبات حي: النبات المثمر

  يستخدم في انتاج أو توريد منتج زراعي؛      (أ) 

  يُتوقع أن يتحمل المنتج ألكثر من فترة واحدة؛    (ب) 

   ستثناء مبيعات الخردة العرضية.ااحتمال بعيد أن يتم بيعه على أنه منتج زراعي، ب هلدي    (ج) 

  .نبات حي أو حيوان ھو الحيوي األصل

 األصل في ميةك أو نوعية تغيرات تسبب التي والتكاثر ،واإلنتاج التدھور،و ،النمو عمليات يشمل الحيوي التحول
 .الحيوي

 التمويل تكاليف باستثناء أصل، ستبعادا إلى-بشكل مباشر – تعزى التي اإلضافية التكاليف ھي البيع تكاليف 
 .الدخل وضرائب

  .متشابھةال نباتاتال أو الحية حيواناتلل تجميع ھي حيوية أصول مجموعة

  .حيويال صللأل الحيوية العمليات إنھاء أو حيويال األصل عن المنتج فصل ھو الحصاد

  ال يُعد مايلي نباتات مثمرة:        أ    5

امھا ميتھا الستخدشجار يتم تنألى أن تحصد على أنھا منتج زراعي (على سبيل المثال، إالنباتات المزروعة      (أ) 
  كخشب)؛ 

 –ا أيض–أة سوف عيد أن المنشنتاج منتج زراعي عندما يكون ھناك أكثر من احتمال بالنباتات المزروعة إل    (ب) 
جار ش، األتحصد وتبيع النبات على أنه منتج زراعي، بخالف مبيعات الخردة العرضية (على سبيل المثال

  التي يتم زراعتھا ألجل ثمارھا وخشبھا)؛

 المحاصيل السنوية (على سبيل المثال، الذرة والقمح).     (ج) 

ً لمثمرة لتحمل منتجعندما ال تعد تستخدم النباتات ا      ب 5 ستخدم المثال، لت دة، على سبيلفإنه قد يتم قطعھا وبيعھا على أنھا خر ا
  . تمنع النبات من استيفاء تعريف نبات مثمرال ن مثل مبيعات الخردة العرضية تلك إعلى أنھا حطب. 

ً حيوي المنتج الذي ينمو على النباتات المثمرة يُعد أصالً       ج   5  .ا

ً  الزراعي النشاط يشمل             6 اتاالماشية، وزراعة  تربية ،المثال سبيل علىاألنشطة؛  من نطاقاً متنوعا والمحاصيل  ،لغاب
نوية رة، أو الس ة المعم اتين وزراع زارع،و البس ة الم ور وزراع ة الزھ ة وتربي اء المائي ا( األحي ك بم ي ذل ة  ف تربي

  :نوعالت ھذا ضمن مشتركة معينة سمات األسماك). وتوجد

  الحيوانات الحية والنباتات قادرة على التحول الحيوي. .يريالتغ على القدرة  )أ(

 لكي الالزمة الظروف تثبيت، األقل على أو تعزيز، من خالل الحيوي التحول اإلدارة لتسھِّ  .يريالتغ إدارة  )ب(
). والضوء ،والخصوبة ،الحرارةدرجة و النداوة،و المغذيات، مستويات ،المثال سبيل على( لعمليةتحدث ا
 مصادر من حصادال يُعد ال ،المثال سبيل علىف. األخرى األنشطة نع الزراعي النشاط اإلدارة ھذه مثل تميز
ً  نشاطا) الغابات األشجار في قطع أو المحيطات في السمك صيد مثل( إدارتھا تتم ال  .زراعيا

 ،لنضجوا ،والكثافة وراثية،ال ِميَزةال ،المثال سبيل على( وعيةالن في يريالتغ ومتابعة قياس يتم .يريالتغ قياس     ) ج(
 ،والوزن ،النسل ،المثال سبيل على( الكمية أو) األلياف وقوة ،البروتيني والمحتوى ،الدھني والغالف
 صاد كوظيفةأو الح الحيوي التحول أحدثه ذيال) البراعم وعدد ھا،قطر أو األلياف وطول ،المكعب والمتر
  .ةتينيرو إدارية
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  :النتائج من التالية األنواع الحيوي التحول ينتج عن             7

) 2( أو ،)نبات أو حيوان نوعية فيتحسن  أو كمية في زيادة( النمو) 1( خالل من األصل في راتيتغي  )أ(
 أو يةح ناتحيوا (إنتاج التكاثر) 3( أو ،)نبات أو حيوان نوعية في تردي أو كمية في انخفاض( التدھور
 أو ؛)إضافية نباتات

  .والحليب والصوف الشاي وأوراق الشجر عصارة مثل منتج زراعي إنتاج  )ب(

 عامة اتتعريف       

 :المحددة المعانيب المعيار ھذا في التالية المصطلحات تستخدم            8

 .المالي المركز قائمة في األصل به يتم إثبات الذي المبلغ ھو الدفتري المبلغ

 في معاملة في زام،الت تحويل مقابل دفعه يتمقد  الذي أو أصل، بيع مقابل استالمه يتم قد الثمن ھي العادلة القيمة
 13 المالي للتقرير الدولي المعيار نظرأ. (القياس تاريخ في السوق في المشاركين بين منتظمة اعتيادية ظروف

 ")العادلة القيمة قياس"

  .20 الدولي المحاسبة معيار في تعريفھا تم كما ھي الحكومية المنح

  ]ُحذفت[             9

  
 والقياس اإلثبات

ً  أن تثبت المنشأة على يجب           10 ً  أو أصالً حيويا ً زراعي منتجا  :عندما وفقط عندما، ا

  ؛ سابقة ألحداث نتيجة األصل علىالمنشأة  تسيطر        )أ(

  ؛ المنشأة سوف تتدفق إلى باألصل المرتبطة مستقبليةال قتصاديةاال المنافع أن المحتمل من يكون  )ب(

  .بطريقة يمكن االعتماد عليھا- تكلفته أو لألصل العادلة القيمة قياس يمكن      ) ج(

ات عالمللماشية ووضع ال السيطرة، على سبيل المثال، من الملكية القانونية أن يبرھن علىفي النشاط الزراعي، يمكن           11
دة عا-ية المستقبل لمنافعاالتجارية على الماشية أو بخالف ذلك وسمھا عند االقتناء، أو الوالدة، أو الفطام. ويتم تقويم 

  عن طريق قياس الصفات العضوية المھمة. –

ا طروحا منھادلة ميجب أن يتم قياس األصل الحيوي، عند اإلثبات األولي وفي نھاية كل فترة تقرير، بقيمته الع         12
العتماد ابطريقة يمكن -حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة  30تكاليف البيع، باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة 

  عليھا.

البيع  حا منھا تكاليفيجب أن يتم قياس المنتج الزراعي المحصود من األصول الحيوية للمنشأة بقيمته العادلة مطرو         13
 2ي الدول ويكون مثل ھذا القياس ھو التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة عند نقطة الحصاد.

  " أو معيار آخر مناسب للتطبيق.المخزون"

  ]ُحذفت [          14

 اعيأو المنتج الزر يمكن تيسير قياس القيمة العادلة ألصل حيوي أو منتج زراعي من خالل تجميع األصول الحيوية          15
ً للعمر أو النوعية. وتختار المنشأة تلك الصفات  ً للصفات المھمة، على سبيل المثال، وفقا ة للصفات لمقابلاوفقا

  المستخدمة في السوق على أنھا أساس للتسعير.

 التعاقدية سعارصولھا الحيوية أو محصولھا الزراعي في تاريخ مستقبلي. وال تُعد األأعقوداً لبيع -غالباً - تبرم المنشآت          16
القيمة العادلة، نظراً ألن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التي في ظلھا  مالئمة لقياس- الضرورة ب-

لألصل  لعادلةاسيدخل المشترون والبائعون المشاركون في السوق في معاملة. ونتيجة لذلك، ال يتم تعديل القيمة 
ي ج زراعقد. وفي بعض الحاالت، قد يكون عقد بيع أصل حيوي أو منتالحيوي أو المنتج الزراعي بسبب وجود ع

األصول والمخصصات وااللتزامات المحتملة " 37عقداً خاسراً، كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي 
  على العقود الخاسرة. 37". وينطبق معيار المحاسبة الدولي المحتملة

 ]ُحذفت [       -17
21  

حصاد بيولوجية بعد التُدرج المنشأة أي تدفقات نقدية لتمويل األصول، أو الضرائب، أو إعادة إنشاء األصول الال          22
  في غابة مزروعة).- عد الحصادب-(على سبيل المثال، تكلفة إعادة زرع األشجار

  [ُحذفت]          23
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 :عندما وتحديداً  العادلة، القيمة-  األحيان بعض في-  التكلفة تقارب قد           24

-  ُزرعت التي شتالتال على سبيل المثال،( األولية التكلفة تكبد منذ تحول حيوي طفيف حدث قد يكون  )أ(
 أو أو الماشية المقتناة حديثا)؛ التقرير فترة نھاية قبل- مباشرة 

 في األولي النمو ال،على سبيل المث( ذا أھمية نسبية السعر على الحيوي التحول تأثير يكون أن يُتوقع ال  )ب(
  ).صنوبر لمزرعة سنة 30 مدتھا إنتاج دورة

ً - غالباً - ول الحيوية ـــون األصــــتك          25 قد ال و باألرض (على سبيل المثال، األشجار في غابة مزروعة). ملتحمة عضويا
ة لِفُمْؤتَ لانشطة لألصول تكون ھناك سوق منفصلة لألصول الحيوية التي تكون ملتحمة باألرض ولكن قد توجد سوق 

خدم كحزمة واحدة، أي األصول الحيوية، واألرض البكر، والتحسينات على األرض. ويمكن للمنشأة أن تست
م طرح مكن أن يتمثال، يلتقيس القيمة العادلة لألصول الحيوية. على سبيل ال الُمْؤتَلِفةالمعلومات المتعلقة باألصول 
لعادلة اى القيمة صول إلللو الُمْؤتَلِفةلتحسينات على األرض من القيمة العادلة لألصول القيمة العادلة لألرض البكر وا

  لألصول الحيوية. 

 والخسائر المكاسب

ً  ةالعادل بالقيمة حيوي ألصل األولي اإلثبات عند الناشئة الخسارة وأ المكسب أن يتم إدراج يجب        26  تكاليف منھا مطروحا
 الخسارة أو حالرب ضمن ،بيعال تكاليف منھا مطروحالألصل الحيوي  العادلة القيمة في غيرت الناشئة عنو ،البيع
  .فيھا نشأت التي للفترة

دلة مطروحا يد القيمة العاقد تنشأ خسارة عند اإلثبات األولي ألصل حيوي، نظراً ألن تكاليف البيع يتم طرحھا عند تحد         27
  ة عجل.وقد ينشأ مكسب عند اإلثبات األولي ألصل حيوي، مثالً عند والدمنھا تكاليف بيع األصل الحيوي. 

ا منھا العادلة مطروح يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند اإلثبات األولي للمنتج الزراعي بالقيمة         28
  تكاليف البيع ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تنشأ فيھا.

  ينشأ المكسب أو الخسارة عند اإلثبات األولي للمنتج الزراعي كنتيجة للحصاد.قد            29

 بطريقة يمكن االعتماد عليھا-  العادلة القيمة قياس القدرة على عدم

 يمكن الرغم من ذلك،وب. بطريقة يمكن االعتماد عليھا الحيوي لألصل العادلة القيمة قياس يمكن بأنه افتراض ھناك         30
للذي يتقرر سوق معلنة، و أسعار له تتاح الالذي  حيويال ألصلل األولي اإلثبات عند- فقط-االفتراض  لكذ دحض

م يجب أن يت إنهف ،الحالة ھذه مثل في. ال يمكن االعتماد عليھا العادلة تهلقيم البديلة قياساتبشكل واضح أن ال
 صبحيوبمجرد أن . مجمع خسائر ھبوط وأي مجمع استھالك أي منھا مطروحا بتكلفته الحيوي األصل قياس ذلك
 المنشأة على إنه يجبف – يمكن االعتماد عليھا بطريقة- الحيوي األصل ذلك لمثل العادلة القيمة قياس من الممكن
 ضوابطال متداول غير حيوي أصل يستوفي وبمجرد أن. البيع تكاليف منھا مطروحا العادلة بقيمته أن تقيسه
) للبيع ھاب محتفظ أنھا على تم تصنيفھا استبعاد مجموعة يتم إدراجه ضمن أو( للبيع هب محتفظ على أنه ليصنف

 ً  ،"غير المستمرة والعمليات للبيع بھا المحتفظ المتداولة غير األصول" 5 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا
  .بطريقة يمكن االعتماد عليھا-يمكن قياسھا  العادلة القيمة أن فترضيُ  فإنه

ً - ألولي. وتستمر المنشأة التي قامت اعند اإلثبات -فقط - 30يمكن دحض االفتراض الوارد في الفقرة          31 بقياس - سابقا
 ھا تكاليفوحا منأصل حيوي بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع في قياس األصل الحيوي بقيمته العادلة مطر

  البيع إلى حين استبعاده.

ع. ويعكس نھا تكاليف البيجميع الحاالت، تقيس المنشأة المنتج الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة مطروحا مفي          32
بطريقة يمكن -ھا ھذا المعيار وجھة النظر بأن القيمة العادلة للمنتج الزراعي عند نقطة الحصاد يمكن دائما قياس

  االعتماد عليھا.

سبة ن معيار المحاع االستھالك ومجمع خسائر الھبوط، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبالتحديد التكلفة، ومجم        33
  ".الھبوط في قيمة األصول" 36، ومعيار المحاسبة الدولي 16، ومعيار المحاسبة الدولي 2الدولي 
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  الحكومية المنح
 

ات يجب          34 تم إثب ة المنحة أن ي ر الحكومي وي بأصل ةالمتعلق المشروطة غي ه ُمقاس حي ة بقيمت ا وحامطر العادل  منھ
  .التحصيل مستحقة الحكومية المنحة تصبح ،عندما عندما، وفقط ،الخسارة أو الربح ضمن البيع تكاليف

ا في لبيع مشروطة، بمابقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف  ُمقاسإذا كانت المنحة الحكومية المتعلقة بأصل حيوي          35
 ن تثبتأعندما تتطلب منحة حكومية من المنشأة عدم مزاولة نشاط زراعي معين، فإنه يجب على المنشأة  ذلك

  حكومية.نحة الالمنحة الحكومية ضمن الربح أو الخسارة عندما، وفقط عندما، يتم استيفاء الشروط المرتبطة بالم

بعينه  الزراعة في موقعبال، قد تتطلب منحة من منشأة أن تعمل تتنوع أحكام وشروط المنح الحكومية. فعلى سبيل المث          36
ي ھذه وات. فلمدة خمس سنوات وتتطلب من المنشأة أن ترد كامل المنحة إذا عملت بالزراعة لمدة أقل من خمس سن
نت ا كالك، إذالحالة، ال يتم إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة إال بعد مرور السنوات الخمس. بالرغم من ذ

ً للوقت الذي انقضى، فإن المنشأة تُثبت  زء ضمن لك الجذشروط المنحة تسمح بأن يتم االبقاء على جزء منھا وفقا
  الربح أو الخسارة مع مرور الوقت.

حا منھا أي مجمع بتكلفته مطرو ُمقاس، عندما تتعلق منحة حكومية بأصل حيوي 20ينطبق معيار المحاسبة الدولي          37
  ).30نظر الفقرة أوأي مجمع خسائر ھبوط ( استھالك

 ُمقاسبأصل حيوي  ، عندما تتعلق المنحة الحكومية20يتطلب ھذا المعيار معالجة مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي           38
ة  أة عدم مزاول ة من المنش راعي شاط زنبقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع أو عندما تتطلب المنحة الحكومي

ا  ُمقاسمنحة حكومية متعلقة بأصل حيوي  على-قط ف- 20بعينه. ينطبق معيار المحاسبة الدولي  بتكلفته مطروحا منھ
  أي مجمع استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط.

  
 اإلفصاح

 

  ]ُحذفت[           39

 عام

رة لخال الناشئة الخسارة أو المكسب مجموع عن أن تفصح المنشأة على يجب           40 ة الفت د الحالي ي اتاإلثب عن  األول
  .حيويةال لألصول بيعال تكاليف منھا مطروحا العادلة القيمة في التغير عنو والمنتج الزراعي الحيوية لألصول

  يجب على المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من األصول الحيوية.           41

  أن يأخذ شكل وصف سردي أو كمي. 41قرة يمكن لإلفصاح المطلوب بموجب الف           42

وية لالستھالك تُشجع المنشأة على تقديم وصف كمي لكل مجموعة من األصول الحيوية، مع التمييز بين األصول الحي          43
اء،  ة في طور النم و واألصول الحيوي ا بحسبواألصول الحيوية لإلنتاج أو بين األصول الحيوية مكتملة النم  ھو م

ال، بمناس بيل المث ى س ة لالستھالك وا يمكن. فعل ة لألصول الحيوي الغ الدفتري أة أن تفصح عن المب ألصول للمنش
ك ب-ويمكن للمنشأة  الحيوية لإلنتاج بحسب المجموعة. ى ذل ين األصول –اإلضافة إل ة ب الغ الدفتري ك المب أن تقسم تل

ويم توقيت الت. يوفر ھذا التمييز معلوالنماء طور فيواألصول  النمو مكتملة دة في تق ةمات قد تكون مفي  دفقات النقدي
  المستقبلية. وتفصح المنشأة عن أساس إجراء أي من مثل ھذا التمييز.

من  ھا أصول حيوية.األصول الحيوية لالستھالك ھي تلك التي سيتم حصادھا على أنھا منتج زراعي أو بيعھا على أن         44
 ألسماك فييع، واستھالك الماشية بقصد إنتاج اللحوم، والماشية المحتفظ بھا للبمثلة على األصول الحيوية لالاأل

 عتھا ألجلتم زراالمزارع، والمحاصيل مثل الذرة والقمح، والمنتج الذي ينمو على النبات المثمر واألشجار التي ت
ي ماشية التل، الى سبيل المثاالخشب. أما األصول الحيوية لإلنتاج فھي التي بخالف األصول الحيوية لالستھالك، عل

ً زرانتاج ميُنتج منھا الحليب، وأشجار الفاكھة التي يتم حصاد الفاكھة منھا. ال تُعد األصول الحيوية لإل عياً، نتجا
  ولكنھا، بدال من ذلك، يتم االحتفظ بھا لتحمل منتج.

يأو أصوالً حيوية  النمو مكتملةيمكن تصنيف األصول الحيوية إما على أنھا أصول حيوية            45 اءال طور ف . األصول نم
ة لالستھالك) أو ت النمو مكتملةالحيوية  ادرة ھي تلك التي قد حققت مواصفات قابلة للحصاد (لألصول الحيوي كون ق

  مواسم حصاد منتظمة (لألصول الحيوية لإلنتاج). تحمل على
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 القوائم عم المنشورة المعلومات ضمن فصح عنه في مكان آخريُ  لم أن تفصح عما يلي، إذا المنشأة على جبي         46
  :المالية

  ؛األصول الحيوية من مجموعة كل التي تنطوي على أنشطتھا طبيعة      )أ(

 :للكميات المادية لـ تقديراتال أو غير المالية قياساتال    )ب(

  ؛الفترة نھاية في للمنشأة األصول الحيوية مجموعة من كل     )1(

 .الفترة خالل المنتج الزراعي محصول    ) 2(

 ]ُحذفت[       -47
48   

 :عن أن تفصح المنشأة على يجب          49

 الحيوية صوللأل الدفترية والمبالغ لھا، الدفترية والمبالغمقيدة،  تھاملكيتكون  حيوية وجود أصول    ) أ(
 .اللتزامات كضمان المرھونة

   حيوية؛أصول  أو اقتناء تطويرل االرتباطات مبلغ  )ب(

  .الزراعي بالنشاط المتعلقة المالية المخاطر إدارة استراتيجيات     ) ج(

. الحالية الفترة نھايةو بداية بين الحيوية لألًصول الدفتري غلالمب في للتغيرات مطابقة عرضأن ت المنشأة على يجب         50
 :المطابقة تشمل أن ويجب

  ؛ بيعال تكاليف منھا مطروحا العادلة القيمة في التغيرات عن الناشئة الخسارة أو مكسبال        )أ(

 المشتريات؛  بسبب اتالزياد  )ب(

ضمن  المدرجة (أو للبيع بھا محتفظ أنھا على صنفةمُ  وأصول حيوية مبيعات الذي يعزى إلى النقص   ) ج(
 ؛ 5الي الم للتقرير الدولي للمعيار وفقا) عللبي بھا محتفظ أنھا على تم تصنيفھا استبعاد مجموعة

 ؛ الحصاد بسبب النقص      ) د(

 أعمال؛  تجميع عن الناتجة اتالزياد     ) ـھ(

 رجمةت عنو ،مختلفة عرض عملة إلى المالية القوائم ترجمة عن الناشئة أسعار الصرف فروق صافي    ) و(
  ؛لتقريرا معدة لمنشأةا عرض عملة إلى أجنبية عملية

 .األخرى التغيرات      ) ز(

رات العضوي           51 وي بسبب كل من التغي ع أصل حي اليف بي رات يمكن أن تتغير القيمة العادلة مطروحا منھا تك ة والتغي
رات  د اإلفصاح المنفصل عن التغي ويم أداء الفت العضويةالسعرية في السوق. يُع داً في تق ة والسعرية مفي رة الحالي

ذه الح والتوقعات ل ھ نة واحدة. وفي مث جالمستقبلية، تحديداً عندما تكون ھناك دورة إنتاجية أطول من س ع االت، تُش
ع كاليف البيالمنشأةعلى اإلفصاح، بحسب المجموعة أو خالف ذلك، عن مبلغ التغير في القيمة العادلة مطروحا منھا ت

اتالُمدرج ضمن الربح أو الخسارة بسبب التغيرات العضوية وبسب ذه المعلوم د ھ رات السعرية. تُع شكل ب –ب التغي
دجاج أو زراعةأقل فائدة عن-عام  ة ال د تربي ال، عن بيل المث ى س نة واحدة (عل ل من س ة أق دورة اإلنتاجي  دما تكون ال

  محاصيل الحبوب).

ر العضوي           52 واع التغي وي عدد من أن اج، و—ينتج عن التحول الحي دھور، واإلنت و، والت اثر، وكالنم ل التك ا قاب ل منھ
رات  للرصد تقبلية. ويُع العضويةوالقياس. ولكل من ھذه التغي افع االقتصادية المس ة مباشرة بالمن أي -أيضا -د عالق

  تغير في القيمة العادلة ألصل حيوي بسبب الحصاد تغيراً عضوياً.

أ لمناخ، والمرا عرضة لمخاطر-غالباً -يكون النشاط الزراعي            53 ض، والمخاطر الطبيعية األخرى. وإذا وقع حدث ينش
ولي محاسبة الدعنه بند دخل أو مصروف ذو أھمية نسبية، فإنه يتم اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ ذلك البند وفقا لمعيار ال

اف أو صقيع شديدعرض القوائم المالية" 1 ر، وفيضان، وجف ، ". وتشمل أمثلة مثل ھذا الحدث تفشي مرض خطي
  الحشرات.وانتشار 
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بطريقة يمكن -إفصاحات إضافية عن األصول الحيوية حيثما ال يمكن قياس القيمة العادلة 
  االعتماد عليھا

 نظرأ( سائر ھبوطمجمع خ يأو مجمع استھالك أي منھا مطروحا بتكلفتھا حيويةال األصول تقيس منشأةكانت ال إذا          54
 :األصول الحيوية ھذه مثلل يلي عما أن تفصح المنشأة على بيجفإنه  الفترة، نھاية في) 30 الفقرة

 ؛ ألصول الحيويةل وصف  )أ(

 ؛ بطريقة يمكن االعتماد عليھا- العادلة القيمة ال يمكن قياس لماذا توضيح  )ب(

  ؛ لةالعاد القيمة ھاضمن تقع أن- كبيرة بدرجة- يُرجح التي التقديرات نطاق ممكنا، كان إذا     ) ج(

 ؛ المستخدمة االستھالك طريقة     ) د(

 ؛ المستخدمة االستھالك معدالت أو االنتاجية األعمار    )ـھ(

  .تھارة ونھايالفت بداية في الھبوط) خسائرمجمع  المجمع مع(مجمع االستھالك و الدفتري المبلغ إجمالي    ) و(

مجمع  يأو ستھالكمجمع ا أي منھا مطروحا بتكلفتھا ةحيوي أصول بقياس ،الحالية الفترة خالل ،المنشأة قامت إذا        55
 ستبعادمثبتة عند ا خسارة أو مكسب أي عن أن تفصح المنشأة على يجبفإنه  ،)30 الفقرة نظرأ( خسائر ھبوط

 ھذه بمثل المتعلقة المبالغ عن 50 الفقرة بموجب المطلوبة المطابقة ويجب أن تفصح األصول الحيوية ھذه مثل
 حالربالُمدرجة ضمن  التالية المبالغ قةالمطاب تتضمن أن يجب إلى ذلك، باإلضافة. بشكل منفصل- ةاألصول الحيوي

 :األصول الحيوية بتلك والمتعلقة الخسارة أو

 ؛ الھبوط خسائر      )أ(

  ؛الھبوط خسائر عكس    )ب(

  .االستھالك    ) ج(

ً -  ةُمقاس حيوية ألصول العادلة القيمة أصبحت إذا        56 ً منھا بتكلفتھا- سابقا مجمع  يأو جمع استھالكم أي مطروحا
 ن تفصحأ المنشأة على يجب، فإنه الحالية الفترة خالل- عليھا ة يمكن االعتمادبطريق-ھبوط قابلة للقياس خسائر 

  :األصول الحيوية تلكل يلي عما

  ؛ ألصول الحيويةل وصف      )أ(

 ؛ يمكن االعتماد عليھا بطريقة-قابلة للقياس  العادلة القيمة توضيح لماذا أصبحت     )ب(

 .يريالتغ أثر     )ج(

 الحكومية المنح

 :المعيار الذي يشمله ھذا الزراعي بالنشاط يتعلق فيما يلي عما أن تفصح المنشأة على يجب           57

 وحدودھا؛  ،المالية القوائم في الُمثبتة الحكومية المنح طبيعة  )أ(

 ؛ الحكومية بالمنح المرتبطة خرىألا واالحتماالت غير المستوفاة شروطال  )ب(

  .الحكومية المنح مستوى في المتوقع الكبير االنخفاض       ) ج(

  
    سريان والتحولالتاريخ 

 

ويُشجع  ه.بعد أو 2003 يناير 1 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية القوائم علىسارياً  المعيار ھذا يصبح          58
أن  عليھا يجبإنه ف ،2003 يناير 1 قبل تبدأ التي لفتراتلمنشأة بتطبيق ھذا المعيار القامت  وإذا. األبكر التطبيق على
   .الحقيقة تلك عن تفصح

 8لدولي المحاسبة امعيار لال يضع ھذا المعيار أي مقتضيات تحول محددة. وتتم المحاسبة عن تطبيق ھذا المعيار وفقاً           59
  ".السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"

للتقرير  ةدوليالمعايير ال علىالتحسينات بموجب " 14وحِذفت الفقرة  21، و20، و17، و6، و5عدِّلت الفقرات         60
وية التي للفترات السن- بأثر مستقبلي – التالتعدي تلك أن تطبق المنشأة على . يجب2008 مايو " الُمصدر فيالمالي

فإنه يجب  لفترة أبكر، منشأة بتطبيق التعديالتالأو بعده. ويُسمح بالتطبيق األبكر. وإذا قامت  2009يناير  1تبدأ في 
  عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
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فقرات وحذف ال 30و ،25، و16، و15، و8رات الفق ،2011 مايو في الُمصدر ،13للتقرير المالي  الدولي المعيار لعدّ        61
 ماليللتقرير ال الدولي المعيار تطبق عندما ھذه التعديالت تطبيق المنشأة على . يجب48، و47، و23، و21-17، و9

13.   

الُمصدر  ،)41سبة الدولي ومعيار المحا 16ل "الزراعة: النباتات المثمرة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي عدّ          62
ق تلك . يجب على المنشأة تطبي63ج و5 –أ 5وأضاف الفقرات  44, و24, 8, 5 – 1، الفقرات 2014في يونيو 

منشأة تلك البقت طذا إو بعده. ويُسمح بالتطبيق األبكر. أ 2016يناير  1التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في 
بأثر - ت لتعديالن تلك الحقيقة. ويجب على المنشأة تطبيق تلك افصاح عالتعديالت على فترة أبكر، فيجب عليھا اإل

  .8اسبة الدولي وفقا لمعيار المح-رجعي 

 ومعيار 16ي المحاسبة الدول " (تعديالت على معيارالزراعة: النباتات المثمرةفي فترة التقرير التي يتم فيھا تطبيق "          63
من  (و)28لفقرة افصاح عن المعلومات الكمية المطلوبة بموجب منشأة اإل) ألول مرة ال يلزم ال41المحاسبة الدولي 

طلوبة ت الكمية المللفترة الحالية. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تعرض المعلوما 8معيار المحاسبة الدولي 
  لكل فترة معروضة سابقة. 8(و) من معيار المحاسبة الدولي 28بموجب الفقرة 

أة تطبيق ھذا التعديل . يجب على المنش2م الفقرة 2016، المصدر في يناير 16المعيار الدولي للتقرير المالي  عّدل         64
  .16عندما تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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   1تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
  صلية وااللتزامات المشابھةاألالحالة  إلىالتغيرات في االلتزامات القائمة باإلزالة واإلعادة 

  
  المراجع

  

  عقود اإليجار". 16المعيار الدولي للتقرير المالي" 

  2007في  الُمنقح( "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي(  

  يرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيوالتغ ،السياسات المحاسبية" 8معيار المحاسبة الدولي"  

  2003في  الُمنقح( "العقارات واآلالت والمعدات" 16معيار المحاسبة الدولي(  

  تكاليف االقتراض" 23معيار المحاسبة الدولي"  

  2004(المعدل في  "قيمة األصولالھبوط في " 36معيار المحاسبة الدولي(  

  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37معيار المحاسبة الدولي" 

  
  الخلفية

  
آت التزامات       1 ير األالحالة  إلىعادتھا إلعقارات واآلالت والمعدات وازالة بنود إتفكيك وبعلى العديد من المنش لية. وفي ھذا التفس ص

ار  ابھة". وبموجب معيار األالحالة  إلىواإلعادة  باإلزالةلتزامات االھذه االلتزامات على أنھا "مثل ليش لية وااللتزامات المش ص
الموقع الذي يقع  إعادةزالة البند وإولي لتكاليف تفكيك واأللعقارات واآلالت والمعدات التقدير اتكلفة بند  تشمل ،16المحاسبة الدولي 

لية، التي ألاحالته  إلىفيه البند  أة االلتزام  تتحملص تخدام البند خالل فترة محددة كو أما عندما يتم اقتناء البند إ بھاالمنش نتيجة الس
بة الدولي  ينطوينتاج مخزون خالل تلك الفترة. إألغراض غير  أنمتطلبات على  37معيار المحاس لتزامات االقياس  كيفية بش

كيفية المحاسبة عن آثار التغيرات في  بشأن ترشاداإوااللتزامات المشابھة.  يقدم ھذا التفسير صلية األ الحالة إلى اإلعادةو باإلزالة،
 .المشابھةصلية وااللتزامات األالحالة  إلىواإلعادة  ،قياس االلتزامات القائمة باإلزالة

  
  النطاق

  
  :معا آنفي  صلية أو التزام مشابه يكوناألالحالة  إلىو اإلعادة أإلزالة باينطبق ھذا التفسير على التغيرات في قياس أي التزام قائم       2

بة الدولي  واآلالتلعقارات ا من بنود قد تم إثباته على أنه جزء من تكلفة بند    (أ)  أو كجزء من  16والمعدات وفقا لمعيار المحاس
  ؛ 16تكلفة أصل حق االستخدام وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  .37تم إثباته على أنه التزام وفقا لمعيار المحاسبة الدولي قد   (ب) 

البيئية  ضراراأل إصالحأو  ،التآ بتفكيكو التزام مشابه أصلية األ ةالحال إلى اإلعادة وأ باإلزالةالتزام  يوجدقد  ،فعلى سبيل المثال
 في الصناعات االستخراجية، أو إزالة معدات.

  
  اإلشكال

  
صلية األ ةالحال إلى اإلعادة وأ باإلزالةالتي تغير قياس التزام قائم  التاليةحداث األثر أالمحاسبة عن أن تتم  ينبغيالتفسير كيف  يتناول     3

  و التزام مشابه:أ

  لتزام.اال) المطلوب لتسوية ةالنقدي اتمنافع اقتصادية (أي التدفق تنطوي علىالمقدر لموارد  التدفق الخارجتغير في     (أ) 

ذلك يشمل ( 37من معيار المحاسبة الدولي  47السوق كما تم تعريفه في الفقرة  إلىتغير في معدل الخصم الحالي المستند   (ب) 
  التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بااللتزام).

  على أنھا تخفيض الخصم).-يضا أ-ليھا إزيادة تعكس مرور الوقت (يشار    (ج) 
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  جماعاإل
  
بة أن تتم يجب       4 لية والتزام األ ةحالال إلى اإلعادةإلزالة وبافي قياس التزام قائم  عن التغيرات ،دناهأ 7 – 5وفقا للفقرات  ،المحاس ص

و أة لتسوية االلتزام منافع اقتصادية مطلوب تنطوي على لموارد الخارجةللتدفقات  الوقت أو المبلغ الُمقدر ن تغيرات فيعنتج يمشابه 
 تغير في معدل الخصم.     عن

  باستخدام نموذج التكلفة: العالقة يصل ذاأل تم قياسذا إ      5

  ي الفترة الحالية.ف ه،و طرحھا منأ العالقة،صل ذي األتكلفة  إلىااللتزام  فيالتغيرات  ةضافإيجب  ،مع مراعاة الفقرة (ب)    (أ) 

زام المبلغ الدفتري ذا تجاوز االنخفاض في االلتإصل مبلغه الدفتري. واأليتجاوز المبلغ الذي يتم طرحه من تكلفة  نال يجوز أ (ب) 
  الربح أو الخسارة. مباشرة ضمنن الزيادة يجب إثباتھا إف ،لألصل

ن المبلغ أعلى  اً ؤشرم ا يُعدكان ھذ إذاخذ  في الحسبان ما األفيجب على المنشأة  ،األصلتكلفة  إلىضافة إذا نتج عن التعديل إ  (ج) 
يجب على إنه فثل ھذا، معلى  مؤشراً  يُعدكان  وإذا. بشكل كامل–استرداده  من الممكنالدفتري الجديد لألصل قد ال يكون 

وفقا لمعيار  ،خسارة ھبوطالمحاسبة عن أي تجب و منه مبلغ الممكن استردادهاللھبوط من خالل تقدير لصل األالمنشأة اختبار 
 .    36المحاسبة الدولي 

  باستخدام نموذج إعادة التقويم: العالقةصل ذي األذا تم قياس إ      6

ً -و عجز إعادة التقويم الذي تم إثباته أفائض  منالتغيرات في االلتزام  تعدل   (أ)     بحيث: ،صلاألذلك  على سابقا

من(مع مراعاة الفقرة (ب)) إثبات االنخفاض في االلتزام يجب    ) 1( امل اآل ض زيادة فائض إعادة التقويم وخر الدخل الش
من حقوق الملكية تثناء  ،ض مننه يجب إثباته أباس ارة  ض  علىيعكس عجز إعادة تقويم  بالقدر الذيالربح أو الخس

  الربح أو الخسارة. ضمن -سابقاً –صل تم إثباته األ

خر وتخفيض الدخل الشامل اآل ضمننه يجب إثباتھا أباستثناء  ،الربح أو الخسارة ضمنب إثبات الزيادة في االلتزام يج   ) 2(
  صل.األفي فائض إعادة التقويم يتعلق بذلك  موجودأي رصيد دائن  بقدرفائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية 

نموذج  بموجبصل األ تسجيلجاوز المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو كان قد تم يتاالنخفاض في االلتزام أن في حالة   (ب) 
  الربح أو الخسارة. مباشرة ضمنن الزيادة يجب إثباتھا إف ،التكلفة

ذي أھمية  بشكل–ن المبلغ الدفتري ال يختلف لضمان أصل قد يتعين إعادة تقويمه األن أعلى  اً تغير في االلتزام  مؤشرال يُعد  (ج) 
أي إعادة تقويم من ھذا  ن تؤخذأيجب وعن ذلك الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في نھاية فترة التقرير.  -نسبية 

 .(أ) البند بموجبالدخل الشامل اآلخر  ضمنو أالربح أو الخسارة  ضمنإثباتھا  يتمتحديد المبالغ التي  عندالقبيل في الحسبان 
  إعادة تقويمھا.أن يتم صول من تلك الفئة يجب األن جميع إف ،عادة التقويم ضروريةذا كانت إوإ

 ولاللتزامو مصروف شامل آخر. أ دخللقائمة الدخل الشامل عن كل مكون  ضمناالفصاح  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي   (د) 
 -بشكل منفصل -فصاح عنه االلتزام يجب تحديده واإلن التغير في فائض إعادة التقويم الناشئ عن تغير في إف ،طلبتھذا المب

 على ھذا النحو.    

نھاية عمره  العالقة ذوصل األعندما يبلغ  ،نتاجي. لذلكعلى مدى عمره اإل لألصللالستھالك  القابلمبلغ المعدل اليتم استھالك      7
من  كلفي ظل و الخسارة حال حدوثھا. وينطبق ھذا أبح الر ضمنيجب إثبات جميع التغيرات الالحقة في االلتزام فإنه  ،اإلنتاجي

 نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقويم.

معيار  بموجبالرسملة ب وغير مسموحو الخسارة على أنه تكلفة تمويل حال حدوثه. أالربح  ضمنيجب إثبات التخفيض الدوري للخصم     8
 .23المحاسبة الدولي 
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  سريان التاريخ 

  
ذا طبقت إ. واألبكربيق التط على يشجعوو بعده. أ 2004سبتمبر  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير       9

 فصاح عن تلك الحقيقة.فيجب عليھا اإل أو بعده، 2004سبتمبر  1فترة تبدأ قبل لالمنشأة التفسير 

 باإلضافةلتقرير المالي. المعايير الدولية ل جزاءأجميع  المستخدمة في المصطلحات) 2007نقح في (المُ  1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ     أ 9
ذا طبقت وإبعده.  وأ 2009يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ل. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت 6عدل الفقرة  ،ذلك إلى

  .راألبكتلك الفترة ليجب تطبيق التعديالت فإنه  أبكر،فترة ل) 2007(المنقح في  1المنشأة معيار المحاسبة الدولي 

. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار 2الفقرة  2016المصدر في يناير  16ب   عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9
  .16الدولي للتقرير المالي 

  

  التحول 

  
رات يالسياسات المحاسبية والتغي" 8رات في السياسات المحاسبية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي يجب المحاسبة عن التغيت   10

 ."خطاءاألفي التقديرات المحاسبية و
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كان بعنوان "صافي  الذي ،8معيار المحاسبة الدولي لالسابق  اإلصدارلمتطلبات  االمتثاليجب على المنشأة  إنهف ،2005يناير  1فترة تبدأ قبل لمنشأة ھذا التفسير الذا طبقت إ 1
 .األبكرتلك الفترة لذلك المعيار لالمنقحة  النسخةرات في السياسات المحاسبية"، ما لم تكن المنشأة تطبق يالربح أو الخسارة للفترة واألخطاء األساسية والتغي
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   2 المعايير الدولية للتقرير الماليتفسير لجنة تفسيرات 
  أسھم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المشابھة

  
  المراجع

 

 المالية األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار" 

 العادلة القيمة قياس" 13 المالي للتقرير الدولي المعيار" 

 1) 2003 في الُمنقح" (والعرض اإلفصاح: المالية األدوات" 32 الدولي المحاسبة معيار  
  

  

  الخلفية
 

يس          1 تم تأس ات ي رى التعاوني ابھة األخ آت المش ل والمنش ن قب ات اق م ة احتياج خاص لتلبي ن األش ات م ادية مجموع تص
تقدم االقتصادي عزيز التل نھا مسعى اجتماعيأعلى التعاونية ن القوانين الوطنية تعرف إوفي العادة ف. مشتركةواجتماعية 

األعضائھا من خالل عملية تجارية مشتركة (مبدأ المساعدة الذاتية).  ا توصف  وغالب ة التعحصص األعضاء في م اوني
  األعضاء. ليھا أدناه على انھا أسھمإشارة ويتم اإلو وحداتھم أو ما شابه ذلك، أسھم األعضاء أ نھاأعلى 

دد           2 بة ال يح ار المحاس ادئ تصنيف 32دولي معي ة  مب ى األدوات المالي اتأعل ا التزام وق نھ ة أو حق ة.  مالي ى ملكي وعل
ادئ إالخصوص ف ك المب ى تصنيف األدوات ن تل ق عل ادةتنطب ة لإلع ي تسمح لحامل القابل االت ادة ھ ك األد بإع ى تل وات إل

ل  دالمصدر مقاب ة أخرى.  نق كإأو أداة مالي ق تل ھم األعض ن تطبي ى أس ادئ عل ةالمب ي المنشآت التعاوني واألدوات  اء ف
د طلب بعض المشابھة أمٌر صعب.  اموق م كيفب ذوي االھتم ة المساعدة في فھ بة الدولي ايير المحاس ة مجلس مع ق تي طبي

لتي تؤثر فيھا ا والحاالت عضاء واألدوات المشابھة التي لھا سمات معينةعلى أسھم األ 32معيار المحاسبة الدولي  مبادئ
  أو حقوق ملكية.نھا التزامات أتصنيفھا على على تلك السمات 

  

  النطاق
 

ة ضمن ينطبق ھذا التفسير على األدوات المالية           3 دولي الواقع بة ال ار المحاس ك ,32نطاق معي ا في ذل ة  بم األدوات المالي
ى والتي تدللألعضاء المنشآت التعاونية  الُمصدرة ة األعضاءحصة  عل أة.  ملكي ذا ال الوفي المنش ق ھ ى ينطب تفسير عل

  .ملكية المنشأة ذاتھاأدوات حقوق بتسويتھا  و قد يتمأسوف يتم األدوات المالية التي 
  

  اإلشكال
 

د          4 ھم ا العدي ك أس ي ذل ا ف ة، بم ن األدوات المالي ا عضاء، ألم ة، لھ وق الملكي كخصائص حق ي ذل ا ف وق بم التصويت  حق
نح اح. توزيعات األرب المشاركة في وحقوق ة حامل وتم ابعض األدوات المالي بالحق في  ھ داالسترداد مقاب طل أو  ل نق

كيف ينبغي ف. سوف يتم استردادھاما إذا كانت األدوات المالية  بشأنأو تخضع لقيود  تتضمن ولكنھا قدأصل مالي آخر، 
  قوق ملكية؟حأو  نھا التزاماتألى عشروط االسترداد تلك عند تحديد ما إذا كانت األدوات المالية يجب تصنيفھا تقويم 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس معايير عدل  2008وفي فبراير  . "العرض "األدوات المالية: 32إلى معيار المحاسبة الدولي  32، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 2005في أغسطس  1

السمات وتستوفي الشروط  جميعلتلك األدوات  كانملكية إذا حقوق  على أنھاتصنيف األدوات بحيث يتطلب المعيار  32ة الدولية معيار المحاسبة الدولي المحاسب
  .32معيار المحاسبة الدولي  د من16و ج16أو الفقرتين  ب،16وأ 16في الفقرتين  الواردة
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 جماعاإل

، تردادطلب االسعاونية) في عضاء في المنشآت التاقدي لحامل األداة المالية (بما في ذلك أسھم األالحق التعال يتطلب             5
 جميعان في الحسب ذخاألبدالً من ذلك، يجب على المنشأة ومالي. نھا التزام أعلى في حد ذاته، تصنيف األداة المالية 

األحكام وك الشروط تل وتتضمنمالي أو حقوق ملكية. زام نھا التأعلى المالية عند تحديد تصنيفھا  داةحكام األأشروط و
 التعديالت لكن ليسوعقد تأسيس المنشأة الحاكم والساري في تاريخ التصنيف، وذات الصلة،  واللوائح المحلية نظمةاأل

  نظمة، أو اللوائح أو عقد التأسيس.المستقبلية المتوقعة على تلك األ

حقوق ملكية سترداد تعد طلب االملكية إذا لم يكن لألعضاء الحق في  نھا حقوقأعلى تصنيفھا م يتأسھم األعضاء التي             6
 جميع ستوفيتوكانت السمات جميع إذا كان ألسھم األعضاء  أو 8و 7في الفقرتين  الشرطين الموضحينإذا توفر أحد 

الودائع تحت  دوتع .32لمحاسبة الدولي معيار ا د من16و ج16أو الفقرتين  ،ب16وأ 16في الفقرتين  الواردةالشروط 
على ء ف األعضاوالعقود المشابھة التي تنشأ عندما يتصر الودائعالحسابات الجارية، وحسابات  بما في ذلكالطلب، 

  .على المنشأةالتزامات مالية  أنھم عمالء،

  ء.استرداد أسھم األعضا أسھم االعضاء حقوق ملكية إذا كان للمنشأة حق غير مشروط في رفضتعد             7

استرداد أسھم  على الحظر نواع عديدة منأفرض  عقد تأسيس المنشأة الحاكمأو المحلية  أو اللوائح لألنظمةيمكن         8
 االسترداد كانإذا فالسيولة.  ضوابطإلى  الذي يستند الحظرأو  غير المشروط الحظراألعضاء، على سبيل المثال 
ية. حقوق ملك تعدعضاء ، فإن أسھم األو عقد تأسيس المنشأة الحاكمأو الئحة محلية أ نظام محظورا دون شرط بموجب

و أ( اءا تم استيففقط إذ الحظر في النظام، أو الالئحة المحلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم الذي يحظر االسترداد، ولكن
  عضاء حقوق ملكية.سھم األأال ينتج عنھا اعتبار –مثل قيود السيولة –لم يتم استيفاء) شروط 

ً الحظر غير المشروط مطلق قد يكون            9 ً ير المشروط جزئيغيكون الحظر  وقد. جميع االستردادات محظورة بأن تكون، ا ، ا
مدفوع لمال الاو مبلغ رأس أعضاء سيتسبب في انخفاض أسھم األ عضاء إذا كان االسترداداسترداد أسھم األ يحظر بأن

الم م لتزامات،الزائدة عن الحظر على االسترداد ا عضاءأسھم األوتعد  لى ما دون مستوى معين.إعضاء من أسھم األ
 جميععضاء أو أن يكون ألسھم األ 7في الفقرة موضح للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االسترداد كما ھو  يكن

حاسبة الدولي معيار الم د من16وج 16قرتين أو الف ،ب16وأ 16في الفقرتين  الواردةالشروط جميع السمات وتستوفي 
ر على حظلس المال المدفوع الخاضع لأو مبلغ رأسھم قد يتغير من وقت آلخر عدد األفي بعض الحاالت، و. 32

  ق الملكية.ية وحقولى تحويل ما بين االلتزامات المالإاالسترداد. ومثل ھذا التغيير في الحظر على االسترداد يؤدي 

الة أسھم في حوة. ـة العادلـقيمبال –مقابل االسترداد  - التزامھا المالي اســقيأة عند اإلثبات األولي ــب على المنشـجي         10
ى أقص يقل عن بما الد االستردا مقابلالمنشأة القيمة العادلة لاللتزام المالي  تقيساالسترداد،  التي لھا سمةعضاء األ

ً المنطبق، مخص النظامأو  في عقد تأسيس المنشأة الحاكمسترداد أحكام االبموجب  مبلغ واجب السداد، ل أومن  وما
  ).3(أنظر المثال يكون فيه المبلغ مطلوب دفعه تاريخ 

أدوات حقوق الملكية  على حملة، فإن التوزيعات 32معيار المحاسبة الدولي من  35ھو مطلوب بموجب الفقرة  وفقا لما          11
 التيلمالية اباألدوات ة المتعلقاألخرى  والعوائد رباحوتوزيعات األ الفائدةوتعد حقوق الملكية.  ضمن مباشرةيتم إثباتھا 

شكل بتم توصيفھا يتلك المبالغ المدفوعة إذا كانت بغض النظر عما مصروفات، مالية  نھا التزاماتأيتم تصنيفھا على 
  أرباح أو فائدة أو خالف ذلك. نھا توزيعاتأعلى - نظامي 

  جماع، أمثلة على تطبيق ھذا اإلجماع.اإلعد جزءاً ال يتجزأ من يُ  والذييقدم الملحق،            12

  

  اإلفصاح

هبين االلتزامات المالية وحقوق الملكية تحويل مافي حظر االسترداد إلى  عندما يؤدي تغير         13 أة يج ، فإن ى المنش أن ب عل
 ل.يب التحوبشكٍل منفصل عن مبلغ وتوقيت وسبتفصح 
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  السريانتاريخ 

 

يجب و). 2003في  منقحال( 32معيار المحاسبة الدولي ل ھي نفسھا كما ھيلتحول ل هھذا التفسير ومتطلبات سريانتاريخ           14
تفسير ال منشأة ھذاالقت وإذا طب. هأو بعد 2005يناير  1في  أالسنوية التي تبد للفتراتعلى المنشأة أن تطبق ھذا التفسير 

  ر رجعى.يجب تطبيق ھذا التفسير بأث عن تلك الحقيقة.  أن تفصحيجب عليھا ف 2005يناير  1تبدأ قبل لفترة 

 2009يناير  1في  أتي تبدالسنوية ال للفترات 12و أ 1و أ 9و  6 الفقراتفي الواردة التعديالت  تطبيقيجب على المنشأة         أ14
 فيتعديالت تصفية" (العن ال الناشئةوااللتزامات القابلة لإلعادة "األدوات المالية  منشأة تطبقالوإذا كانت  ه.أو بعد

تطبيق يجب ف، فترة أبكر على 2008في فبراير  الُمصدر) 1ومعيار المحاسبة الدولي  32معيار المحاسبة الدولي 
  على تلك الفترة األبكر. 12و أ 1و أ 9و  6التعديالت الواردة في الفقرات 

  ]حذفت [          15

أة أن تطبق ذلك التعديل يجب على المنش . 8الفقرة أ، 2011في مايو  ، المصدر13المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ          16
  .13الدولي للتقرير المالي  عند تطبيق المعيار

ذلك  تطبيق يجب على المنشأة .11فقرة ال، 2012في مايو  الُمصدر، "2011-2009التحسينات السنوية دورة " لعدّ           17
ً لمعيار المحاسبة الدولي  يرات المحاسبية في التقد والتغييرات السياسات المحاسبية" 8التعديل بأثر رجعى وفقا

معيار  علىيل ذلك التعد منشأةالوإذا طبقت  . هأو بعد 2013يناير  1التي تبدأ في  لفترات السنويةل" واألخطاء
فترة أبكر، ل) 2012في مايو  الُمصدر" (20011-2009التحسينات السنوية دورة كجزء من " 32المحاسبة الدولي 

  على تلك الفترة األبكر. 11في الفقرة  الواردفيجب تطبيق التعديل 

    ]حذفت[          18

. يجب 18و 15قرتين وحذف الف 10وأ 8، الفقرتين أ2014، الُمصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ          19
  .9بق المعيار الدولي للتقرير المالي طعلى المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما ت
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  الملحق
  جماع اإلأمثلة على تطبيق 

  ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من التفسير

ة ل تفسيراتتطبيق إجماع لجنة لأمثلة  ةھذا الملحق سبع يقدم      1أ ايير الدولي الي.المع ر الم ة قائم ال تشكلو لتقري املة ةاألمثل ، ش
مثال تتطلب نه ال توجد شروط بخالف تلك الواردة في وقائع الأ يفترض كل مثال . للواقع أخرى أنماطومن المحتمل وجود 

ع السمات ن األأنھا التزام مالي وأداة المالية على تصنيف األ ديھا جمي يس ل ة ل واردةلشروط و ال تستوفي اأداة المالي في  ال
  .32من معيار المحاسبة الدولي د 16و ج16 الفقرتين ب أو16أ و16الفقرتين 

  
  )7الحق غير المشروط في رفض االسترداد (الفقرة 

  

  1 مثال

  الوقائع

ا و قيدً أن التفصيل م اً عقد التأسيس مزيدال يقدم ولمنشأة. بمحض اختيار ااالستردادات تتم  نأينص عقد تأسيس المنشأة على       2أ
ناسترداد أسھم األ ،تاريخھا على مدار ،أبداً  لم ترفض المنشأةو. على حق االختيار ذلك رغم م ى ال أن المجلس  عضاء، عل

  الحق في القيام بذلك. لديهالحاكم 

 التصنيف    

د  ،للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االسترداد      3أ ة.  أسھم األعضاءوتُع وق ملكي ار يضع حق دولي احاسبة الم معي  32ل
ا، أو نختياريةاال لى أن السجل التاريخي للمدفوعاتإويشير إلى شروط األداة المالية  تستندمبادئ للتصنيف  ام بھ ، ال ية القي

 :على أنه 32معيار المحاسبة الدولي من  26 رشادات التطبيقإ فقرة تنص .يستدعي تصنيف التزام

صنيف إلى يستند الت ا. بھ الملحقةالحقوق األخرى تحدده  التصنيف المناسبن إفالسترداد، ل قابلةغير سھم الممتازة األعندما تكون 
، زةسھم الممتاى حملة األعلعندما تكون التوزيعات ووأداة حقوق ملكية.  وتعريفات االلتزام المالي الترتيبات التعاقديةتقويم جوھر 
 نهأز على سھم ممتانيف ال يتأثر تصوأدوات حقوق ملكية.  تُعدفإن األسھم صدر، المُ  وفق تقدير، ُمجمعةأو غير  ُمجمعةسواًء كانت 

  :بما يلي المثال،على سبيل  مالي،حقوق ملكية أو التزام داة أ

 أو توزيعات؛ب للقيام تاريخي سجل        ) أ(

 أو المستقبل؛ في توزيعاتب القيام نية      ) ب(

 توزيعات دفع لىع القيود بسبب( توزيعاتب القيام يتم لم إذا لمصدرل العادية األسھم سعر على محتمل سلبي تأثير     ) ج(
 ؛)الممتازة ألسھما رباح علىاأل توزيعات دفع يتم لم إذا العادية ألسھمعلى ا األرباح

 صدر؛المُ  احتياطيات مبلغ       ) د(

 أو للفترة؛ خسارة او بربح صدرالمُ  توقعات      ) ـھ(

  .للفترة خسائره أو أرباحه مبلغ في التأثير على ،قدرته عدم أو ،صدرالمُ  قدرة       ) و(
 

  2 مثال

  الوقائع

التصديق  ن يكونأى ولكن ينص عقد التأسيس عل ينص عقد تأسيس المنشأة على أن تتم االستردادات بمحض اختيار المنشأة.      4أ
و أسيولة متعلقة بالحلية اليام بالمدفوعات دون خرق اللوائح المذا كانت المنشأة غير قادرة على القإعلى االسترداد تلقائي إال 

   االحتياطيات.  

  التصنيف

إلى  أعاله الموضحةيود تستند الق . التزاما مالياأسھم األعضاء وتُعد ليس للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االسترداد       5أ
 فقط ئذوعند ،ياطيو االحتالسيولة أمتطلبات تسوية التزامھا. وھي تقيد االستردادات فقط إذا لم يتم استيفاء  على المنشأة قدرة
ج عنھا تصنيف االداة المالية , ال ينت32وفقا للمبادئ المحددة في معيار المحاسبة الدولي  نھا،إف، وعليه. حين يتم استيفاؤھاإلى 

 :على ما يلي 32معيار المحاسبة الدولي من  25 ادات التطبيقإرشفقرة  نھا حقوق ملكية. تنصأعلى 

ً التزاميعد  سھم ممتازتحديد ما إذا كان  وعند. بالعديد من الحقوق سھم الممتازةاألإصدار  يمكن ً مالي ا  قوميلكية، م حقوقأداة  أو ا
ما ن سھإفثال، لى سبيل المع. ساس لاللتزام الماليألابالسھم لتحديد ما إذا كان يظھر الخاصية  الملحقة المحددةالحقوق بتقويم صدر المُ 

ة صول ماليأل ام بتحويو بحسب اختيار حامله يتضمن التزاما ماليا ألن الُمصدر عليه التزأممتازا يشترط االسترداد في تاريخ محدد 
، با تعاقدياذلك مطلوبن القيام مصدر على الوفاء بالتزام السترداد سھم ممتاز عندما يكوالواحتمال عدم قدرة لى حامل السھم. إ

[تأكيد . االلتزام و االحتياطيات، ال يلغيأرباح و عدم كفاية األأو بسبب قيد نظامي أاموال أسواء كان ذلك بسبب عدم وجود
  مضاف]
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  )9و 8 الفقرتين( االسترداد حظر
 

 3 مثال

  الوقائع

 :كما يلي السابق في مختلفة وبمبالغ فةمختل تواريخ في أعضائھا إلى أسھما تعاونية منشأة صدرتأ      6أ

 ؛)عملة وحدة 1,000,000( للسھم عملة وحدة 10 بقيمة سھم 100,000 ،20×1 يناير 1 في       ) أ(

 يكون كوبذل ضافية،إ عملة وحدة 2,000,000( للسھم عملة وحدة 20 بقيمة سھم 100,000 ،20×2يناير 1 في    ) ب(
  ). عملة وحدة 3,000,000الُمصدرة  األسھم إجمالي

  .به تصدرأ الذي بالمبلغ الطلب عند لالسترداد قابلة األسھم

 القائمة عضائھاأ سھمأل عدد أعلى من بالمائة 20 تتجاوز أن يمكن ال المجمعة االستردادات نأ على المنشأة تأسيس عقد ينص     7أ
 أي في ئمةالقا االعضاء سھمأل عدد أعلى ھوو قائما، سھما 200,000 للمنشاة كان ،20×2 ديسمبر 31 وفي. وقت أي في
 مستوىال من وتزيد كمالحا تأسيسھا عقد بتعديل المنشأة تقوم ،20×3 يناير 1 وفي.  السابق في أسھم أي استرداد يتم ولم وقت

  في أي وقت. القائمة اعضائھا سھمأل عدد أعلى من بالمائة 25 إلى المجمعة السترداداتل المسموح به

  التصنيف

 تعديل عقد التأسيس الحاكم ل قب

العادلة عند  الي بالقيمةتزام المة التعاونية ھذا االلأتقيس المنشتُعد أسھم األعضاء التي تتجاوز حظر االسترداد التزامات مالية. و    8أ
زامات تلك االلتل مثلة لعادالقيمة التقيس المنشأة التعاونية ن إ، فعند الطلب قابلة لالسترداداإلثبات األولي. وألن ھذه األسھم 

 وديعة مثلالطلب (بميزة تحت لي القيمة العادلة اللتزام ماال تقل ': 13المعيار الدولي للتقرير المالي من  47المالية وفقاً للفقرة 
جب قصى للمبلغ واتصنف الحد األالمنشأة التعاونية  نإف، بناء عليه  .'عند الطلب... سدادهالمبلغ الواجب  عنتحت الطلب) 

  مالية. نه التزامات أحكام االسترداد على أالسداد عند الطلب بموجب 

 عملة اتوحد 10ة سھم بقيم 20,000 ھو االستردادحكام أ بموجبمبلغ واجب السداد لل كان الحد االقصى، 20×1 يناير 1في     9أ
 نھا حقوقأ عملة علىوحدة  800,000مالي و نھا التزامأعملة على  وحدة 200,000 ة تصنفالمنشأن إوبناء عليه فللسھم 
 قصى للمبلغ واجبالحد األ يزدادللسھم،  عملةوحدة  20وبسبب اإلصدار الجديد لألسھم بقيمة  20×2يناير 1، في ولكنملكية. 
عملة وحدة  20 إصدار أسھم إضافية بقيمةو للسھم. عملةوحدة  20سھم بقيمة  40,000االسترداد إلى  حكامأ بموجبالسداد 
ً نشئ التزاميُ م للسھ ائة من بالم 20 ھو ذه األسھمھااللتزام بعد إصدار يكون يُقاس عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة.  اً جديد ا

يتطلب إثبات ا وھذ. عملةوحدة  800,000 ، أوللسھم عملةوحدة 20بقيمة  )، يتم قياسھا200,000( الُمصدرةاألسھم  إجمالي
 صنفت المنشأة نإف وبناء عليه،. خسارةأو  مكسب أيال يتم إثبات وفي ھذا المثال، . عملةة وحد 600,000التزام إضافي يبلغ 

ھذا المثال أن  ملكية. يفترض نھا حقوقأوحدة عملة على  2,200,000مالية ونھا التزامات أعملة على وحدة  800,000اآلن 
  .20×2 ديسمبر 31و 20×1يناير  1بين ال يتم تغييرھا ھذه المبالغ 

  الحاكمعقد التأسيس عد تعديل ب

ي المائة من اسھمھا ف 25قصى أباسترداد كحد التعاونية اآلن  عقد تأسيسھا الحاكم، يمكن أن تُطالب المنشأةبعد التغيير في   10أ
 20×3يناير 1في  تصنف المنشأة التعاونيةن إف ،وبناء عليه وحدة عملة للسھم. 20سھم بقيمة  50,000قصى أو كحد أالقائمة 

 امحكأ بموجبلطلب السداد عند اللمبلغ واجب قصى باعتباره الحد األمالية  نه التزاماتأعلى وحدة نقدية  1,000,000مبلغ 
من حقوق  تحول 20×3ايرين 1في  نھاإولذلك ف. 13الدولي للتقرير المالي  في المعيار 47وفقاً للفقرة  ھو محدداالسترداد، كما 

نه حقوق أا على مصنفوحدة نقدية  2,000,000 مبلغ مبقية على، عملةوحدة  200,000لية مبلغ الملكية إلى االلتزامات الما
  التحويل. و خسارة علىأمكسب ال تقوم المنشأة بإثبات  ،في ھذا المثالوملكية. 
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 4 مثال

  الوقائع

ات الحاكم المحلي النظام يحظر  11أ ة، المنشآت لعملي امأ أو التعاوني د حك أة،الحاكم ل تأسيسال عق ى لمنش  أسھم استرداد أةالمنش عل
ة 75 دون األعضاء أسھم من المدفوع المال رأس تقلصس استردادھا،ب كانت، إذا األعضاء ى من بالمائ غ أعل ال اسرل مبل  الم
ىأن أو. عضاءاأل أسھم من المدفوع غ عل أةلل مبل ة منش ة وحدة 1,000,000 ھو تعاوني ال رأس ورصيد. عمل دف الم  في وعالم
  .عملة وحدة 900.000ھو التقرير فترة نھاية

 التصنيف

 نھاأ ىعل عملة وحدة 150,000ويتم تصنيف  ملكية حقوق نھاأ على عملة وحدة 750,000 تصنيف يتم الحالة، ھذه في  12أ
 :أن لىع 32 الدولي المحاسبة معيار من) ب(18 الفقرة تنص ،التي سبق ذكرھا الفقرات إلى ضافةباإلو. مالية التزامات

ً  تعد) 'إلعادةلقابلة  أداة'( آخر مالي أصل أو نقد مقابل المصدر إلى إعادتھا في الحق حاملھا تمنح التي المالية األداة...   مالياً، التزاما
ً  ملكية حقوق دواتأ نھاأ على المصنفة األدوات تلك باستثناء  اً التزام ماليةال األداةتُعد و. د16و ج16 الفقرتين أو ب16و أ16 للفقرتين وفقا

ً مالي  وجود إن. النقصان او ادةالزي يحتمل آخر بند أي أو مؤشر أساس على األخرى المالية األصول أو النقد مبلغ تحديد يتم عندما حتى ا
 لي،ماال زاملتاال تعريف وفيتست القابلة لإلعادة األداة أن يعني آخر مالي أصل أو نقد مقابل المصدر إلى بإعادتھا األداة حامل لدى خيار

ً  ملكية حقوق دواتأ نھاأ على المصنفة األدوات تلك باستثناء   .د16و ج16 الفقرتين أو ب16 و أ16 للفقرتين وفقا

معيار من  25إرشادات التطبيق فقرةو 19 الفقرةفي القيود الموضحة  في ھذا المثال عن الموضححظر االسترداد  يختلف  13أ
 ل دونتحومالي، أي أنھا لالتزام اال من واجب السدادالمبلغ  دفعقدرة المنشأة على حدودا ل دقيوتلك الوتعد . 32المحاسبة الدولي 

ي التتردادات لى االسغير مشروط ع اً وفي المقابل، فإن ھذا المثال يبين حظرااللتزام فقط إذا تم استيفاء شروط محددة.  دفع
ً تتجاوز مبلغ رباحھا ألنقدية، أو ردھا الى مواإسترداد أسھم األعضاء (مثالً، بالنظر ، بغض النظر عن قدرة المنشأة على ااً محدد ا

ن مبلغ مترداد أكثر الي السن حظر االسترداد يمنع المنشأة من تحمل أي التزام مفإو احتياطياتھا القابلة للتوزيع). في الواقع، أ
سھم كل في حين أن أياً. وترداد ال يعد التزاماً مالمحدد من رأس المال المدفوع. لذلك، فإن الجزء من األسھم الخاضع لحظر االس

 يأقابال لالسترداد تحت  ن جزًءا من إجمالي األسھم القائمة ال يكونأال إ-ل منفرد بشك- عضو يمكن أن تكون قابلة لالسترداد 
  المنشأة. ظروف بخالف تصفية 

 5 مثال

 الوقائع

 تفرضھا التي السيولة متطلبات تمنع التقرير، فترة نھاية في ذلك،إلى  ضافةباإل. 4 المثال في ھي كما ورد المثال ھذا وقائع  14أ
 األجل قصيرة تثماراتواالس النقد من حيازاتھا تكن مالم األعضاء أسھم من يأ استرداد من المنشأة المحلية السلطة القانونية

 50,000 من أكثر فعد يمكنھا ال المنشاة أن ھو التقرير فترة نھاية في ھذه السيولة متطلبات أثر ويكون. محدد مبلغ من أكبر
  .األعضاء أسھم السترداد عملة وحدة

 التصنيف

. ماليالتزام   ھانأ على عملة  وحدة 150,000و ملكية حقوق نھاأ على عملة وحدة 750,000 المنشأة تصنف ،4 المثال في كما  15أ
 القيود إلى ليسو االسترداد رفض في المشروط غير المنشأة حق إلى يستند التزام نهأ على المصنف المبلغ نأ ھو ذلك وسبب

 تنطبقو. ؤھااستيفا توقحين ي وإلى أن أخرى شروط أو السيولة شروط استيفاء يتم لم إذا- فقط- االسترداد تمنع التي المشروطة
  .الحالة ھذه في 32 الدولي المحاسبة معيار من 25 التطبيق إرشادات وفقرة19 الفقرة حكامأ

 6 ثالم

 الوقائع

 من استالمھا تم تيال المتحصالت باستثناء ذلك القدر من األعضاء، أسھم استرداد عليھا لمنشأةل الحاكم تأسيسال عقد يحظر  16أ
 إصدار من تالمتحصال استخدام ويجب. السابقة الثالث السنوات خالل حاليين أو جدد ألعضاء إضافية أعضاء أسھم إصدار
 إصدار من تحصالتالم بلغت السابقة، الثالث السنوات وخالل. استردادھا األعضاء طلب التي األسھم ادالسترد عضاءاأل أسھم
  .عضاءاأل أسھم أي من استرداد يتم ولم عملة وحدة 12.000 األعضاء أسھم

  التصنيف
 الموضحة في الستنتاجاتنھا التزامات مالية. وبما يتفق مع اأوحدة عملة من أسھم األعضاء على  12,000 تصنف المنشأة 17أ

ير غذا الحظر ، ال تعد أسھم األعضاء الخاضعة لحظر غير مشروط على االسترداد التزامات مالية. ينطبق مثل ھ4المثال 
نيفه مبلغ يتم تصذا الھن إعليه ف للمتحصالت من األسھم المصدرة قبل السنوات الثالث السابقة، وبناءً  المشروط على مبلغ مساوٍ 

ر غير بقة للحظي أسھم مصدرة في السنوات الثالث الساأللمتحصالت من  وق ملكية. ولكن، ال يخضع مبلغ مساوٍ نه حقأعلى 
التزامات  بقة تنشئإصدار أسھم األعضاء في السنوات الثالث السا من متحصالتال، فإن عليه بناءً والمشروط على االسترداد. 

 من تحصالتملل ساوٍ مالمنشأة التزام مالي  على ، يكونلذلكضاء. ونتيجةً أسھم األع مالية إلى أن تصبح غير متاحة السترداد
  الفترة.تلك استردادات خالل  بالصافي بعد طرح أيخالل السنوات الثالث السابقة،  المصدرةاألسھم 
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 7 مثال

  الوقائع

 من االقل على لمائةا في 50 يكون نأ على التعاونية البنوك لعمليات الحاكم المحلي النظام ينص.  تعاوني بنك ھي المنشأة  18أ
 مال رأس شكل يف المنشأة على )عضاءاأل أسھم حسابات يشملل اللوائح في تعريفه تم مصطلح( 'القائمة لتزاماتاال' إجمالي

ھا نإف ،عضاءأ سھمأ كلش في التعاونية لمنشأةعلى ا القائمة االلتزامات جميع كانت ذاإ نهأ ھو الالئحة وأثر. المدفوع عضاءاأل
 ،عملة وحدة 200,000 قدرھا قائمة التزامات إجمالي ةأالمنش على 20×1 ديسمبر 31 في. جميعھا استردادھاعلى  تكون قادرة

 عند دھاباستردا لحاملھا األعضاء أسھم حسابات شروط تسمح.  األعضاء أسھم حسابات تمثل عملة وحدة 125,000 منھا
  .المنشأة تأسيس عقد في الستردادل حدود ھناك وليس الطلب

 التصنيف

ً مشابھ االسترداد حظرويُعد . مالية التزامات أنھا على عضاءاأل أسھم تصنف المثال ھذا في  19أ  19 الفقرة في لموضحةا لقيودل ا
ً  حداً  القيد ويعد. 32 الدولي المحاسبة معيار من 25 التطبيق إرشادات وفقرة واجب  المبلغ دفع على المنشأة لقدرة مشروطا

 مطالبة يمكن ال ديداً،تح أكثر وبشكل. محددة شروط استيفاء تم إذا-  فقط-  االلتزام دفع تمنع أنھا أي مالي، التزام من سدادال
 75.000( خرىاأل التزاماتھا جميع سددت قد كانت إذا) عملة وحدة 125.000( االعضاء أسھم مبلغ مجمل باسترداد المنشأة
 أسھم من محدد دعد من أكثر السترداد مالي التزام تحمل من المنشأة يمنع ال سترداداال حظر فإن وبالتالي،). عملة وحدة

 االلتزامات تسديد يأ شرط، استيفاء يتم أن إلى االسترداد بتأجيل فقط للمنشأة ويسمح. المدفوع المال رأس مبلغ أو االعضاء
 التزاماتنھا أعلى  تصنيفھا يتم ولھذا سترداداال على مشروط غير لحظر المثال ھذا في عضاءاأل أسھم تخضع وال. األخرى
  .مالية
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  5تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

  البيئي واإلصالح األصلية الحالة إلى واإلعادة اإلزالة صناديق عن ناشئة حصص في الحقوق

  المراجع

  
  المالية األدوات" 9المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  الترتيبات المشتركة" 11المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  واالخطاءرات في التقديرات المحاسبية يالسياسات المحاسبية والتغي" 8معيار المحاسبة الدولي"   

  المشتركة المشروعاتالمنشآت الزميلة واالستثمارات في " 28معيار المحاسبة الدولي"  

  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37معيار المحاسبة الدولي" 

 
  الخلفية

  
ناديقالغرض من       1 لية الحالة إلى واإلعادة اإلزالة ص الح األص ار  ،البيئي واإلص ناديق أعلى  في ھذا المعيارليھا إالتي يش نھا "ص

ناديق"أ" اإلزالة ول  إفرادھو  ،و "الص  معينةو معدات أالت (مثل محطة طاقة نووية) آزالة إو جميع تكاليف أتمويل بعض لأص
يارات) ار يُ والتي  ،)األصليةحالتھا  إلىرض منجم أعادة إو أتلوث المياه  عالجبيئي (مثل  إصالح توليو في أ ،(مثل س ليھا معا إش

  على أنھا "ازالة"  

  :التالية الھياكلحد أو قانون. وقد تأخذ الصناديق أ تنظيمو مطلوبة بموجب اختيارية أفي ھذه الصناديق  المساھماتقد تكون        2

أو لعدد من المواقع  معين،لموقع  سواءً  ،الخاصة به اإلزالةواحد لتمويل التزامات  ُمساھميتم تأسيسھا من قبل  التي صناديقال  (أ) 
ً  الموزعة   .جغرافيا

ناديق ال  ب) ( ھا التي ص يس اھمين متعددينيتم تأس تركة  ما عليھم من لتمويل بمس  يحقعندما  ،إلزالةباالتزامات فردية أو مش
 مطروحاً منھا المساھماتتلك  علىفعلية  أي أرباح مضافاً اليھا مساھماتھم بقدر اإلزالةمصروفات  عن التعويض للمساھمين

في حالة  ،على سبيل المثال ،بالقيام بمساھمات إضافيةالتزام  المساھميندارة الصندوق. وقد يكون على إنصيبھم من تكاليف 
  آخر. مساھمفالس إ

إلزالة عندما يستند المستوى با مشتركة فردية أو التزامات من عليھم ما لتمويل متعددين بمساھمينالصناديق التي يتم تأسيسھا   (ج) 
نشاطه السابق. وفي مثل  إلى المساھمالمنفعة التي يحصل عليھا  تستندو للمساھمالنشاط الحالي  إلى من المساھماتالمطلوب 

التي النشاط الحالي) والقيمة  مستنداً إلى(التي قام بھا مساھم  المساھماتمبلغ  بينمحتمل  تماثلعدم  يوجدفإنه  ،ھذه الحاالت
  بق).  النشاط السا مستندة إلىتحقيقھا من الصندوق ( يمكن

  :التاليةالسمات  لديھا ھذه الصناديقبشكل عام، مثل       3

  مستقلين. مناءأ من قبل -بشكل منفصل -الصندوق  تتم إدارة    (أ) 

 استثمارات تشمل يمكن أنمن األصول  تشكيلةالتي يتم استثمارھا في و ،في الصندوق بمساھماتھا) المساھمونالمنشآت ( تقوم   (ب)
التي  يةكيفال مناءاأل. يحدد عن المساھمينإلزالة اتكاليف  سدادوتكون متاحة للمساعدة في  ،ملكيةالدين وحقوق ال كل منفي 
  .عليه تنطبق خرىأ لوائحأو  تشريعي أللصندوق و الحاكمة الوثائق تضعھاالقيود التي  في إطار المساھمات،استثمار بھا يتم 

 عن تعويضالحصول على  نيالمساھمفإنه باستطاعة  وبالرغم من ذلك،. اإلزالةتكاليف بسداد لتزام اال ون علىالمساھم يُبقي   (ج) 
  قل.أيھما أ ،نصيب المساھم من أصول الصندوق وأ تكبدھاالتي تم  اإلزالةمن الصندوق في حدود تكاليف  اإلزالةتكاليف 

صول الصندوق زيادة عن تلك المستخدمة في أي فائض أل ،وصول ليس لديھمأو  ،يكون للمساھمين وصول مقيد يمكن أن  (د)  
  المؤھلة. اإلزالةلوفاء بتكاليف ل
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  النطاق
  
صناديق ععن الحصص الناشئة  ،في القوائم المالية للمساھم ،ينطبق ھذا التفسير على المحاسبة     4 السمتين  من ھا كللالتي و اإلزالةن 

  :التاليتين

ً  االحتفاظ بھا في منشأةمن خالل ما إ( منفصل بشكل األصول إدارة تتم    (أ)  منشأة  في م إفرادھاتأصول  أنھاأو على  مستقلة نظاميا
  ؛خرى)أ

  .اً لي األصول مقيدإحق المساھم في الوصول يُعد   (ب) 

 من االنتھاءمثل حق تعاقدي في التوزيعات حال تم  ،التعويضالحق في  تتجاوز التيو ،صندوقالالحصة المتبقية في  تُعد يمكن أن      5
ضمن نطاق ھذا  ال تقعو 9داة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي أ ،الصندوق تصفيةأو تم  جميع اإلزالة

  التفسير.
 

  اإلشكاالت
  
  ھذا التفسير ھي: تم تناولھاالتي  اإلشكاالتإن       6

  صندوق؟العن حصته في  أن يحاسبعلى المساھم ينبغي (أ)     كيف 

المحاسبة  تنبغيكيف  ،فالس مساھم آخرإفي حالة  ،على سبيل المثال ،إضافيةمساھمات ب بالقياممساھم التزام ال(ب)  عندما يكون على 
  عن ذلك االلتزام؟

  
  جماعإلا

  
  صندوقالالمحاسبة عن حصة في 

اھم إثبات التزامه بدفع تكاليف       7 ندوق  انھأعلى  اإلزالةيجب على المس ته في الص ل -التزام وإثبات حص كل منفص ما لم يكن  -بش
  حتى ولو لم يدفعھا الصندوق. اإلزالةدفع تكاليف ب ملتزمالمساھم غير 

تركة      8 يطرة مش يطرة أو س اھم تحديد ما إذا كانت له س ندوق  ،أو تأثير مھم ،يجب على المس المعيار  إلىبالرجوع وذلك على الص
بة الدولي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،10الدولي للتقرير المالي  ى يجب علإنه ف كذلك،ذا كان إ. و28ومعيار المحاس

  المحاسبة عن حصته في الصندوق وفقا لتلك المعايير. المساھم

يطرة      9 اھم س تركة ،إذا لم يكن للمس يطرة مش ندوق ،أو تأثير مھم ،أو س اھم إثبات حقه في إنه ف ،على الص تالميجب على المس  اس
  قل:أ ابأي مما يلي، أيھم التعويض. ويجب قياس ھذا 37وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  تعويضمن الصندوق على أنه  التعويض

  ؛ أوالذي تم إثباته اإلزالةمبلغ التزام     (أ) 

  لمساھمين.ا التي تخصالمساھم من القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق  نصيب  (ب) 

الربح  ضمن ،منه المدفوعاتو ،بخالف المساھمات في الصندوق التعويض في استالم حقليجب إثبات التغيرات في القيمة الدفترية ل
  أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيھا ھذه التغيرات.

  مساھمات إضافيةب بالقيامالمحاسبة عن االلتزامات 
   

أو إذا انخفضت  ،فالس مساھم آخرإفي حالة  ،على سبيل المثال، محتملة مساھمات إضافيةبالقيام بعندما يكون على المساھم التزام    10
فإن ھذا  ،بالتعويضللوفاء بالتزامات الصندوق  تُعد غير كافيةنھا أحد  إلىالصندوق  الُمحتفظ بھا من خالل قيمة األصول االستثمارية

ً التزاميُعد االلتزام  إذا كان من المحتمل  -فقط -. ويجب على المساھم إثبات التزام 37يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  محتمالً  ا
  مساھمات إضافية. القيام ب
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  اإلفصاح
   

  ألصول التي في الصندوق.لي قيود على الوصول أعن طبيعة حصته في الصندوق و اإلفصاحيجب على المساھم     11

اھم التزام     12 افية محتملة لم يتم إثباتھا على أنھا التزام (ب بالقيامعندما يكون على المس اھمات إض يجب عليه إنه ف ،)10قرة نظر الفأمس
  .37من معيار المحاسبة الدولي  86المطلوبة بموجب الفقرة  باإلفصاحات القيام

(ج) من 85المطلوبة بموجب الفقرة  باإلفصاحات القياميجب عليه إنه ف ،9حصته في الصندوق وفقا للفقرة عندما يحاسب المساھم عن    13
  . 37معيار المحاسبة الدولي 

 

  السريانتاريخ 
  

طبقت  وإذا. األبكرالتطبيق  على أو بعده. ويشجع 2006يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير     14
  عن تلك الحقيقة. اإلفصاحيجب عليھا إنه ف ،2006يناير  1منشأة ھذا التفسير على فترة تبدأ قبل ال

  ]حذفت[ أ  14

يجب على و. 9و ،8الفقرتين  ،2011ين في مايو الُمصدر ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10ل المعيار الدولي للتقرير المالي ب عدّ 14
  .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي المنشأة تطبيق 

  ]حذفت[ ج14

در, 9ل المعيار الدولي للتقرير الماليعدّ  د 14 أة تطبيق وج. 14أ و14وحذف الفقرتين  5, الفقرة 2014في يوليو  الُمص يجب على المنش
  .9يار الدولي للتقرير الماليتلك التعديالت عندما تطبق المع

  
  التحول

  
  .8السياسات المحاسبية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي التغييرات في يجب المحاسبة عن     15
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  IFRIC"6تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "
  كترونيةلالكھربائية واال األجھزةنفايات –ن المشاركة في سوق محددةعااللتزامات الناشئة 

  

 لمراجعا

  

   يرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالسياسات المحاسبية والتغ" 8معيار المحاسبة الدولي"   
  صول المحتملةالمخصصات وااللتزامات المحتملة واأل" 37معيار المحاسبة الدولي"    

  

   الخلفية

  
بة الدولي  17تحدد الفقرة       1 ابق يؤدي على الحدث الملزم  37من معيار المحاس أة ليسالتزام حالي  إلىأنه حدث س  واقعي بديل للمنش

  .  تسويته سوى

 سابقة أحداث تنشأ عنالتزامات 'مقابل  -فقط -ثباتھا إن المخصصات يتم أعلى  37من معيار المحاسبة الدولي  19تنص الفقرة       2
  . 'المستقبلية المنشأة تصرفات عن- مستقل بشكل- والموجودة

أنوروبي توجيه االتحاد األ لقد أثار      3 الحو ،ومعالجة تجميع، ينظمالذي و ،الكھربائية وااللكترونية األجھزةنفايات  بش نفايات  إص
تبعادھا األجھزة ليم  واس كل س أنبيئيا–بش اؤالت بش الكھربائية وااللكترونية.  األجھزةنفايات زالة بإااللتزام  إثبات ينبغيمتى  ، تس

. العائالت الخاصة بخالفمن مصادر عن النفايات  العائالت الخاصةمن  النفاياتو 'التاريخية'عن  'الجديدة'النفايات ويميز التوجيه 
طس أ 13الجديدة بالمنتجات التي تم بيعھا بعد  النفاياتوتتعلق  المنزلية  األجھزةجميع  يفترض أن ،غراض التوجيهوأل. 2005غس

  . ةتاريخي ينشأ عنھا نفاياتالتي تم بيعھا قبل ذلك التاريخ 

في  التي توجد األجھزةاألجھزة المنزلية التاريخية منتجو ذلك النوع من  نفايات إدارةن يتحمل تكلفة أ ينبغي هنأينص التوجيه على      4
كل دولة  ىيجب عل هنأطبق في كل دولة عضو (فترة القياس). وينص التوجيه على نالم التشريعالسوق خالل فترة يتم تحديدھا في 

سوق ال منكل منھم  نصيببما يتناسب مع  على سبيل المثال،' تناسبيبشكل -في التكلفة  يساھموننتجين عضو وضع آلية لجعل الم
   .'األجھزةنوع  بحسب

 التشريعبشكل مختلف جدا في  'فترة القياس'و 'السوق النصيب من'المستخدمة في التفسير مثل  المصطلحاتقد يتم تعريف العديد من       5
ختلف يقد  ،فقط. وبالمثل-و شھرا واحدا أكون طول فترة القياس سنة يقد  ،سبيل المثال فعلىعضاء. في كل دولة من الدول األ المنطبق

مثلة تؤثر جميع ھذه األ بالرغم من ذلك،. والمختلفةالوطنية  التشريعاتالخاصة بحساب االلتزام في  الصيغالسوق و النصيب منقياس 
  الذي ال يقع ضمن نطاق التفسير. ،ياس االلتزامعلى ق–فقط -

  

  النطاق 

  
توجيه االتحاد االوروبي  بموجب النفاياتإدارة  عن ،في القوائم المالية للمنتجين ،ثبات االلتزاماتإ بشأن ترشاداإيقدم ھذا التفسير      6

  المنزلية التاريخية.  األجھزةالكھربائية وااللكترونية فيما يتعلق بمبيعات  األجھزة بشأن نفايات

 37. ويغطي معيار المحاسبة الدولي بخالف العائالت الخاصة من مصادر ةالتاريخي النفاياتوال  ةالجديد النفاياتالتفسير  يتناولال       7
من  ةالجديد النفايات ةتتم معالج ،الوطني التشريعفي  ،ذا كانإ بالرغم من ذلك،. والنفايات هھذمثل إدارة  عنااللتزام  -بشكل كاف -

ة ابھ بطريقة العائالت الخاص ة،من  ةالتاريخي للنفايات ةمش ير بالرجوع  العائالت الخاص ل  إلىتطبق مبادئ التفس لس الھرمي التس
بة الدولي  12–10في الفقرات  الوارد ل عد ي. و8من معيار المحاس لس بة الدولي  الواردالھرمي التس ا أ- 8في معيار المحاس -يض
ً مناسب   وروبي. األالتكلفة المحدد في توجيه االتحاد  تخصيصلنموذج  ةمشابھ بطريقةخرى التي تفرض التزامات األ للتنظيمات ا
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  اإلشكاالت

  
تحديد ما الذي يشكل  ،نيةالكھربائية وااللكترو األجھزةنفايات زالة إفي سياق  ،طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي   8

  :النفاياتتكاليف إدارة لإثبات مخصص  ألجل ،37(أ) من معيار المحاسبة الدولي 14وفقا للفقرة  ،الملزمالحدث 

  أو المنزلية التاريخية؟ األجھزةو بيع أتصنيع  
 أو المشاركة في السوق خالل فترة القياس؟ 
 النفايات؟نشطة إدارة أتكاليف في تنفيذ  تكبد  

  

  جماعاإل

  
 ،ھي الحدث الملزم. ونتيجة لذلكتُعد ن المشاركة في السوق خالل فترة القياس إف ،37من معيار المحاسبة الدولي  (أ)14وفقا للفقرة       9

أ التزام  نيع المنتجات  عندما يتماألجھزة المنزلية التاريخية  نفاياتتكاليف إدارة  عنال ينش ألن االلتزام مقابل نظراً و بيعھا. وأتص
وق خالل فترة القياس جھزة المنزلية التاريخيةألا اركة في الس يو بيع البنود التي أوليس بإنتاج  ،مرتبط بالمش تبعادھا،تم س إنه ف اس

يب منوجد ي ،نأ إلىو ،ليس ھناك التزام ما لم وق خالل فترة القياس. وقد يكون توقيت الحدث الملزم  نص ا أ-الس تقال عن -يض مس
  .   ذات العالقةالتكاليف  تكبدو النفايات نشطة إدارةأالفترة المحددة التي يتم فيھا تنفيذ 

   

  

  السريانتاريخ 

  
ذا طبقت إ. واألبكرالتطبيق على و بعده. ويشجع أ 2005ديسمبر  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير     10

  فصاح عن تلك الحقيقة. يجب عليھا اإلإنه ف ،2005ديسمبر  1فترة تبدأ قبل لمنشأة التفسير ال

  

  التحول

  
  .   8يجب المحاسبة عن التغيرات في السياسات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي     11
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  IFRIC"7تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "
ذات  االقتصاداتالتقرير المالي في " 29معيار المحاسبة الدولي  بموجب عادة العرضإتطبيق مدخل 
  "جامحالتضخم ال

 

  المراجع

  
  ضرائب الدخل" 12معيار المحاسبة الدولي"  
  جامحذات التضخم ال االقتصاداتالتقرير المالي في  " 29معيار المحاسبة الدولي" 

 

  الخلفية

  
ير        1 اداإيقدم ھذا التفس بة الدولي  ترش أة وجود  1في فترة التقرير التي تحدد 29حول كيفية تطبيق متطلبات معيار المحاس فيھا المنش

خم  اد عملتھا الوظيفية جامحتض خم  فيهيكون ال عندما  ،في اقتص ابقة جامحتض أة  تعيد عليه، بناءً و ،في الفترة الس  عرضالمنش
 .  29قوائمھا المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 

  اإلشكاالت

 
 ھذا التفسير ھي: يتناولھاالتي  اإلشكاالت      2

من معيار المحاسبة  8في الفقرة وحدة القياس الجارية في نھاية  فترة التقرير" ب عنھا معبراً طلب "... تكيف ينبغي تفسير الم (أ)    
 عندما تطبق المنشأة المعيار؟ 29الدولي 

 ؟عرضھا المعادالمنشأة عن بنود الضريبة المؤجلة االفتتاحية في قوائمھا المالية  تحاسب أن(ب)  كيف ينبغي 

 

  جماعاإل

  
 نهإف ،في اقتصاد عملتھا الوظيفية الذي لم يكن فيه تضخم في الفترة السابقة جامحفي فترة التقرير التي تحدد فيھا المنشأة وجود تضخم      3

ً كما لو كان االقتصاد فيه تضخم  29متطلبات معيار المحاسبة الدولي  تطبق أنيجب على المنشأة  فيما يتعلق بالبنود  ،عليه بناءً و. دائما
المركز المالي االفتتاحية للمنشأة في بداية أبكر فترة تم عرضھا في القوائم ن قائمة إف ،غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية

و تحملھا وحتى أثر التضخم من التاريخ الذي تم فيه اقتناء األصول وتم فيه تكبد االلتزامات أتعكس ل عرضھان يعاد أالمالية يجب 
تواريخ االقتناء  بخالففي قائمة المركز المالي االفتتاحية بمبالغ جارية في تواريخ  سجلةلبنود غير النقدية المولنھاية فترة التقرير. 

التضخم من التواريخ التي تم فيھا تحديد تلك المبالغ الدفترية  أثرمن ذلك  عكس بدالً تن أيجب  تلك العرض عادةإن إف ،و التكبد تلكأ
  وحتى نھاية فترة التقرير. 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 29من معيار المحاسبة الدولي  3في الفقرة  الواردة الضوابط بشأنلمنشأة ا اجتھادلى إ الجامحيستند تحديد التضخم   1



  IFRIC"7لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "  تفسير

 

 
  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المالية  © 2 ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 
  

 

رقام الضريبة فإن أ ذلك، من بالرغمو. 12ثبات وقياس بنود الضريبة المؤجلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي إفي نھاية فترة التقرير يتم     4
  :المؤجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية لفترة التقرير يجب تحديدھا كاآلتي

عرض المبالغ االسمية  بإعادة قامتن تكون قد أ بعد 12المنشأة قياس بنود الضريبة المؤجلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  تعيد  (أ)    
  .الدفترية لبنودھا غير النقدية في تاريخ قائمة المركز المالي االفتتاحية لفترة التقرير بتطبيق وحدة القياس في ذلك التاريخ

القياس من تاريخ قائمة المركز المالي تغير في وحدة لبنود الضريبة المؤجلة التي سبق قياسھا وفقا للفقرة (أ) ل عرض عادةإ تتم  (ب)  
   .االفتتاحية لفترة التقرير وحتى نھاية فترة التقرير تلك

عادة عرض بنود الضريبة المؤجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية ألي فترات إ عندفي (أ) و (ب)  الوارد المنھجوتطبق المنشأة 
         .29لفترة التقرير التي تطبق فيھا المنشأة معيار المحاسبة الدولي  ضھاعر المعادمقارنة يتم عرضھا في القوائم المالية 

بما في  ،فترة تقرير الحقةلرقام المقابلة في القوائم المالية ن جميع األإف ،قوائمھا المالية عرض بإعادة قامتن تكون المنشأة قد أبعد      5
 المعادلقوائم المالية لالالحقة تلك فقط  القياس لفترةا بتطبيق التغير في وحدة القياس عرضھ عادةإتم ت ،ذلك بنود الضريبة المؤجلة

 لفترة التقرير السابقة. عرضھا

  

  السريانتاريخ 

  
طبقت  وإذا. األبكرو بعده. ويشجع التطبيق أ 2006مارس  1يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في      6

 فصاح عن تلك الحقيقة.فيجب عليھا اإل 2006مارس  1منشأة ھذا التفسير على القوائم المالية لفترة تبدأ قبل لا
 



   10التفسير الدولي 
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  لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الماليل 10التفسير 
  والھبوط األوليالتقرير المالي 
 

 المراجع

  االدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  األولي"التقرير المالي " 34معيار المحاسبة الدولي  

 األصول" في قيمة ھبوط"ال 36 معيار المحاسبة الدولي 
  

  خلفية

 رةثبات خساإكان ذلك مطلوباً،  إذا ،و تقرير ھبوط في قيمتھا في نھاية كل فترةالديد ــأة بتقويم الشھرة لتحــالمنشتُطالب             1
ً لمعيار المحاسبة الدولي  تقرير الھاية فترة الظروف في ن تتغيرقد بالرغم من ذلك، . 36الھبوط في ذلك التاريخ وفقا

 ھذا يوفر. لك التاريخفقط في ذ قد تم الھبوط تقويم لو أنانخفضت أو تم تجنبھا قد تكون سلھبوط تالية بحيث أن خسارة اال
ً التفسير    ھبوط تلك بأي حال. الما إذا كان يجب عكس خسارة ع دليالً إرشاديا

قيمة الشھرة في معيار  ط فيائر الھبوــخس وإثبات 34 ات معيار المحاسبة الدوليــاول التفسير التداخل بين متطلبــيتن          2
  .الالحقة والسنوية األوليةالقوائم المالية  ذلك التداخل على وأثر ،36المحاسبة الدولي 

  

  اإلشكال

 نفسھا المحاسبية السياسات ةاألولي المالية قوائمھا في تطبق أنمن المنشأة  34بة الدولي من معيار المحاس 28تتطلب الفقرة           3
 نصف أو سنوياً،( لمنشأةا تقرير تكرار ؤثري أال يجب" أنه على -أيضا  - صنتوھي  .السنوية المالية وائمھاق في كما ھي
 األولي لتقريرا ألغراض القياسات إجراء يجب الھدف، ذلك ولتحقيق. السنوية نتائجھا قياس على) سنوي ربع أو سنوي،
   ".تاريخه حتى السنة بداية من أساس على

في قيمة  الُمثبتة بوطھال ةعكس خسار الحقة"ال يجوز في فترة  أنهعلى  36من معيار المحاسبة الدولي  124نص الفقرة ت           4
  .الشھرة"

5 -  
6  
 ]حذفت[           7

  تناول التفسير الموضوع التالي:ي             7

ن أثباتھا، أو إة سيتم في قيمة الشھرة في فترة أولية إذا لم تكن الخسار المثبتة ھبوطالھل يجب على المنشأة عكس خسائر 
  ؟  الحقةفي نھاية فترة تقرير  -فقط  -تم قد  تقييم الھبوطلو أن  خسائر أقل سيتم إثباتھا،

 
  

 جماعاإل

  
  لشھرة.اب ما يتعلقسابقة فيأولية في فترة  الُمثبتةال يجوز للمنشأة عكس خسائر الھبوط              8

 

عيار ض بين مخرى يحتمل فيھا وجود تعارأتوسيع نطاق ھذا اإلجماع من منطلق التشابه مع حاالت  ال يجوز للمنشأة 9
  والمعايير االخرى. 34المحاسبة الدولي 
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  تاريخ السريان والتحول
 

التطبيق على  عويشج. عدهأو ب 2006نوفمبر  1التي تبدأ في السنويةلفترات على االمنشأة أن تطبق التفسير على يجب  10
عن تلك الحقيقة.  ن تُفصحأيجب عليھا فإنه ، 2006مالية تبدأ قبل نوفمبر  ةفترلالمنشأة بتطبيق التفسير  قامت إذاالمبكر. و

اسبة الدولي قھا لمعيار المحاعتباراً من تاريخ بدء تطبي -  مستقبلي بأثر - المنشأة أن تطبق التفسير على الشھرةعلى يجب 
 أثرب -لفة لتكاة بالتفسير على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية أو في أصول مالية مسجل أن تطبق عليھا يجبو ؛36

  . 39 واردة بمعيار المحاسبة الدوليالقياس ال ا لضوابطمن تاريخ بدء تطبيقھ - مستقبلي

11  - 
  ]تحذف [         13

   

. 13 –  11و, 6, 5ات وحذف الفقر 8و 7, 2, 1الفقرات  2014الصادر في يوليو  9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ         14 
  .9يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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   IFRIC"12تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "
 العامةالخدمة زترتيبات امتيا

  

  المراجع

 "1"عداد وعرض القوائم الماليةإطار إ   

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" 1المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  اإلفصاحاتدوات المالية: األ" 7المعيار الدولي للتقرير المالي"   

  دوات الماليةاأل" 9المعيار الدولي للتقرير المالي"   

  يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15المعيار الدولي للتقرير المالي"  

  عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي." 

  التقديرات المحاسبية واألخطاءرات في يالسياسات المحاسبية والتغي" 8معيار المحاسبة الدولي"  

  واآلالت والمعدات العقارات،" 16معيار المحاسبة الدولي"  

  فصاح عن المساعدة الحكوميةالمحاسبة عن المنح الحكومية واإل" 20معيار المحاسبة الدولي"  

  تكاليف االقتراض" 23معيار المحاسبة الدولي"  

  العرضاألدوات المالية: " 32معيار المحاسبة الدولي"  

  األصول في قيمة ھبوطال" 36معيار المحاسبة الدولي"  

  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37معيار المحاسبة الدولي"  

  األصول غير الملموسة" 38معيار المحاسبة الدولي"  

 " تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقةSIC "– 29 "2"فصاحاتاإل: العامة ترتيبات امتياز الخدمة 

  

  الخلفية

  
 ،والجسور ،مثل الطرق–وتشغيل وصيانة البنية التحتية للخدمات العامة تشييدن يتم أعلى  الدولمور في العديد من األجرت  ،تقليديا        1

من قبل القطاع  –مدادات الطاقة وشبكات االتصاالتإو ،ومرافق توزيع المياه ،والمطارات ،والمستشفيات ،والسجون ،نفاقاألو
  الموازنة العامة.       اعتماداتمن خالل  وتمويلھاالعام 

وتشغيل وصيانة  ،وتمويل ،تطوير دخلت الحكومات ترتيبات الخدمة التعاقدية لجذب مشاركة القطاع الخاص فيأ الدول،في بعض         2
الترتيب الذي يقع  ينطويخالل فترة ترتيب الخدمة.  تشييدھاو قد يتم أ ،تلك البنية التحتية. وقد تكون البنية التحتية موجودة بالفعل

و أالعامة  الخدمةالبنية التحتية المستخدمة لتقديم  بتشييدمنشأة قطاع خاص (مشغل) تقوم على  –عادة -ضمن نطاق ھذا التفسير 
 مقابل. يدفع للمشغل الوقتتية لفترة محددة من زيادة سعتھا) وتشغيل وصيانة تلك البنية التح، من خالل (على سبيل المثال ترقيتھا

والترتيبات لتسوية الخالفات.  ،سعاراألليات لتعديل واآل داء،األالترتيب عقد يحدد معايير  يحكمخدماته على مدى فترة الترتيب. 
من 'و أ 'تحويل -تشغيل -تأھيل عادةإ'أو  ،'تحويل-تشغيل -بناء' العامة خدمةالبأنه ترتيب امتياز  -غالبا -يوصف مثل ھذا الترتيب و

   .   'الخاص-لىإ-العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "اطار مفاھيم  التقرير المالي". ـطار" باإلاستبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية " 2010في سبتمبر   1

ترتيبات امتياز  –فصاح اإل"الذي كان في السابق  ،SIC" 29لجنة التفسيرات الولية السابقة "عنوان تفسير  12المعايير الدولية للتقرير المالي  تفسيراتعدل تفسير لجنة    2
   . "الخدمة العامة
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ة العامة ھي إ          3 ياس غل. والس مة ترتيبات الخدمة ھذه ھي طابع الخدمة العامة لاللتزام الذي يتعھد به المش  المتعلقةن الخدمات أن س
م ترتيب الخدمة المشغل تعاقديا لزِ بغض النظر عن ھوية الطرف الذي يقوم بتشغيل الخدمات. ويُ  ،تقديمھا للعموم يتمبالبنية التحتية 

  األخرى ھي: المشتركةالعموم نيابة عن منشأة القطاع العام. والسمات  إلىبتقديم الخدمات 

و منشأة قطاع خاص آلت أ ،بما في ذلك ھيئة حكومية ،أن الطرف الذي يمنح ترتيب الخدمة (المانح) ھو منشأة قطاع عام    (أ) 
  ليھا المسؤولية عن الخدمة.إ

على أنه  –فقط - يتصرفوال  ذات الصلةرة البنية التحتية والخدمات داإعن بعض من -على األقل -أن المشغل مسؤول   (ب) 
  مجرد وكيل نيابة عن المانح.

  أن العقد يحدد األسعار األولية التي يقوم المشغل بجبايتھا وينظم تعديالت األسعار على مدى فترة ترتيب الخدمة.    (ج) 

ليم البنية التحتية     (د)  غل ملزم بتس و بدون أعوض قليل  في مقابلح في نھاية فترة الترتيب بالحالة المحددة لھا المان إلىأن المش
  .  بشكل أولي–بغض النظر عن الطرف الذي مولھا  ،عوض إضافي

  

  النطاق

  
  الخاص.-إلى-من العام ترتيبات امتياز الخدمة العامةلن يالمشغلالمحاسبة من قبل  بشأن اترشادإيقدم ھذا التفسير           4

  الخاص إذا:-إلى-من العام ترتيبات امتياز الخدمة العامةينطبق ھذا التفسير على          5

من يجب عليه تقديمھا  إلىالخدمات التي يجب على المشغل تقديمھا بواسطة البنية التحتية, و ،و ينظمأ يتحكم في،كان المانح  (أ)    
  ؛ سعاراألبأي و ، لھم

ة متبقية مھمة في البنية التحتية  في -أو حق االنتفاع أو خالف ذلك ، خالل الملكيةمن  -يتحكمكان المانح  (ب)   نھاية بأي حص
  الترتيب. أجل

-إلى-من العام الخدمة العامةفي ترتيب امتياز ، )أصول لمدى الحياةعمرھا اإلنتاجي (مجمل طوال  ،تقع البنية التحتية المستخدمة          6
روط  تيفاء الش ير إذا تم اس من نطاق ھذا التفس ادات التطبيق إ(أ). تقدم فقرات 5في الفقرة  الواردةالخاص ض ادإ 8 -1رش  اترش

    ضمن نطاق ھذا التفسير. الخاص-إلى-من العام العامة خدمةالترتيبات امتياز  تقع  ، أي حد وإلى، كانتتحديد ما إذا  بشأن

  ينطبق ھذا التفسير على كل من:         7

  أو اقتنائھا من طرف ثالث لغرض ترتيب الخدمة. بتشييدھاالبنية التحتية التي يقوم المشغل   (أ) 

  ليھا لغرض ترتيب الخدمة.  إالبنية التحتية القائمة التي يمنح المانح المشغل حق الوصول  (ب) 

ير          8 بةال يحدد ھذا التفس من قبل  نھا عقارات وآالت ومعداتأعن البنية التحتية التي كان محتفظا بھا ومثبتة على  كيفية المحاس
غل بة  الواردةلمعايير الدولية للتقرير المالي (للغاء اإلثبات إخدمة. تنطبق متطلبات الفي ترتيب  دخولهقبل  المش في معيار المحاس
  ) على مثل ھذه البنية التحتية.16الدولي 

  ل المانحين. بَ قِ من المحاسبة كيفية يحدد ھذا التفسير ال          9

  

  اإلشكاالت

  
 وردت. وقد ترتيبات امتياز الخدمة العامةإثبات وقياس االلتزامات والحقوق المتعلقة بھا في  بشأنيبين ھذا التفسير المبادئ العامة     10

ما أ. SIC "29لجنة التفسيرات الدولية السابقة "في تفسير  ترتيبات امتياز الخدمة العامة بشأنمتطلبات اإلفصاح عن معلومات 
  ھذا التفسير فھي:  يتناولھاالتي  اإلشكاالت

  معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية.    (أ) 

  إثبات وقياس عوض الترتيب.  (ب) 

  .الترقيةأو  التشييدخدمات    (ج) 
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  خدمات التشغيل.    (د) 

  تكاليف االقتراض.   ) ـ(ھ

  المعالجة المحاسبية الالحقة لألصل المالي واألصل غير الملموس.   (و) 

  المشغل. إلىالمانح  قبل البنود المقدمة من   (ز) 

  

  جماعاإل

  
  معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية

  
ألن ترتيب الخدمة نظراً نھا عقارات وآالت ومعدات للمشغل أعلى  ،ضمن نطاق ھذا التفسير التي تقع ،ال يجوز إثبات البنية التحتية     11

البنية التحتية لتقديم الخدمة  إلىالمشغل. للمشغل حق الوصول  إلىالبنية التحتية العامة  في استخدام التحكم في حقالالتعاقدي ال ينقل 
  في العقد. الواردة المحددة  للشروطالعامة نيابة عن المانح وفقا 

  عوض الترتيبإثبات وقياس 

روط       12 ير التي تقعلترتيبات التعاقدية ا بموجب ش غل يتصرف على إف ،ضمن نطاق ھذا التفس غل يقومخدمة.  مزودنه أن المش  المش
ييد ييدالبنية التحتية (خدمات  ترقيةأو  بتش غيل وصيانة تلك البنية التحتية الترقيةأو  التش تخدمة لتقديم خدمة عامة ويقوم بتش ) المس

  (خدمات التشغيل) لفترة محددة من الزمن.

طبيعة العوض  تحددالخدمات التي يؤديھا. ، مقابل 15وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،يراديجب على المشغل إثبات وقياس اإل      13
نه أصل مالي أعلى  الُمستلم لعوضعن االالحقة  المحاسبة تفصيلتم  ،دناهأ 26–23. في الفقرات عنه المحاسبية الالحقة المعالجة

  . نه أصل غير ملموسأوعلى 

  خدمات التشييد أو الترقية
  

  .15يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشييد أو الترقية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي         14

  المشغل إلىالمانح  قبل العوض المقدم من
  

شييد أو ترقية إذا قدم       15 ستلميجب إثبات العوض  ، فإنهالمشغل خدمات ت من قبل المشغل وفقا للمعيار الدولي  تحصيل مستحقأو  الُم
  . وقد يكون العوض حقوقا في:15للتقرير المالي 

  أصل مالي؛ أو    (أ) 

  أصل غير ملموس.  (ب) 

نقد أو أصل مالي آخر من المانح أو  استالميكون له حق تعاقدي غير مشروط في بقدر ما يجب على المشغل إثبات أصل مالي       16
واجبة تكون -عادة -االتفاقية  ألن، دفعه لتجنب، ن وجدتإ، وللمانح القليل من حرية التصرف ؛التشييد خدمات مقابل هبتوجيه من

المشغل (أ) مبالغ  إلىن يدفع أ - تعاقديبشكل –نقد إذا ضمن المانح  أستالمالنفاذ بموجب القانون. وللمشغل حق غير مشروط في 
العامة والمبالغ المحددة أو التي يمكن  الخدمة مستخدميمن  المستلمةالمبالغ  بين، وجد إن، العجزمحددة أو يمكن تحديدھا أو (ب) 

ً حتى ولو كان الدفع  ، تحديدھا     توفي متطلبات محددة للجودة والكفاءة.البنية التحتية تس أنالمشغل  بأن يضمن مشروطا

ل غير ملموس        17 غل إثبات أص ل عليه منيجب على المش ومحق (ترخيص)  بقدر ما يحص تخدميعلى  في فرض رس الخدمة  مس
ومالحق في  ال يُعدالعامة.  تخدميعلى  فرض رس روط في ا مس تالملخدمة العامة حقا غير مش روطةألن المبالغ نظراً نقد  اس  مش

   لخدمة.لالجمھور بمدى استخدام 

من الضروري إنه ف ،أصل غير ملموسبواسطة  –جزئيا -أصل مالي وواسطة ب –جزئيا -دفع للمشغل مقابل خدمات التشييد تم الإذا       18
 التحصيل مقابل أو مستحق الُمستلمإثبات العوض  -بشكل أولي – لعوض المشغل. يجب مكونعن كل  -بشكل منفصل -المحاسبة 

  .15وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  المكونينكال 
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 وثيق الصلة بموضوعوالقانون  ،العقد شروط إلىالمشغل بالرجوع  إلىالمانح  قبل ن يتم تحديد طبيعة العوض المقدم منأيجب      19
وفقا للمعيار ف بالرغم من ذلك،. و26–23ھا في الفقرات في حال وجوده. وتحدد طبيعة العوض المحاسبة الالحقة كما تم وصف ،لعقدا

  نھما أصل عقد خالل فترة التشييد أو الترقية.أالنوعين من العوض على  يتم تصنيف كال، 15الدولي للتقرير المالي 

  خدمات التشغيل
  

  .15يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي       20

  الصالحية لالستخداممستوى محدد من  إلى التحتية إعادة البنيةبااللتزامات التعاقدية 
  

مستوى محدد  إلىصيانة البنية التحتية بترخيصه (أ) لشرط على أنھا  الوفاء بھايجب عليه  ،قد يكون على المشغل التزامات تعاقدية      21
ھاية ترتيب الخدمة. يجب بنالمانح  إلىتسليمھا أن يتم حالة محددة قبل  إلىالبنية التحتية  بإعادةأو (ب)  الصالحية لالستخداممن 

نظر الفقرة أأي عنصر ترقية ( باستثناء، لى الحالة المحددةإعادتھا بإ وأإثبات وقياس ھذه االلتزامات التعاقدية بصيانة البنية التحتية 
أفضل تقدير لإلنفاق الذي قد يكون مطلوبا لتسوية االلتزام الحالي في نھاية فترة بأي ، 37وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،)14

  التقرير. 

  المشغل يتكبدھاتكاليف االقتراض التي 

نھا مصروف في الفترة التي أالترتيب على  إلى تعودن يتم إثبات تكاليف االقتراض التي أيجب  ،23وفقا لمعيار المحاسبة الدولي       22
الخدمة العامة).  مستخدميعلى فرض رسوم أصل غير ملموس (حق في  أستالمفيھا ما لم يكن للمشغل حق تعاقدي في  تكبدھايتم 

  رتيب خالل مرحلة التشييد من الترتيب وفقا لذلك المعيار.الت إلى تعودتكاليف االقتراض التي  ةن تتم رسملأيجب  ،في ھذه الحالة

  األصل المالي 
  

 16على األصل المالي الذي يتم إثباته بموجب الفقرتين  9و 7والمعيارين الدوليين للتقرير المالي  32يطبق معيار المحاسبة الدولي      23
  .18و

  :بـقياسه ما يتم حسب ب 9وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  بتوجيه منهالمانح أو  علىتتم المحاسبة عن المبلغ المستحق        24

  المستنفدة؛ أوالتكلفة     (أ) 

  ؛ أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (ب) 

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.   (ج) 

ن المعيار الدولي إف ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المستنفدةالمانح بالتكلفة  علىإذا تم قياس المبلغ المستحق       25
  في الربح أو الخسارة. ةباستخدام طريقة الفائدة الفعلي المحسوبةيتطلب إثبات الفائدة  9للتقرير المالي 

  األصل غير الملموس
  

من  47–45. وتقدم الفقرات 18و 17على األصل غير الملموس الذي يتم إثباته وفقا للفقرتين  38ينطبق معيار المحاسبة الدولي      26
 توليفةأو  ةقياس األصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤھا مقابل أصل أو أصول غير نقدي بشأن ترشاداإ 38معيار المحاسبة الدولي 

  النقدية.من األصول النقدية وغير 

  المشغل إلىالمانح  الُمقدمة من قبلالبنود 
  

نھا أعلى  ،ليھا ألغراض ترتيب الخدمةإحق الوصول  لمشغلَ ا المانحُ  يمنحالتي  ،ال يتم إثبات بنود البنية التحتية ،11وفقا للفقرة       27
يحتفظ بھا أو يعاملھا أن المشغل والتي يستطيع المشغل  إلىخرى أ بنوداً  -يضا أ-عقارات وآالت ومعدات للمشغل. وقد يقدم المانح 

 اً منح ال تُعدفإنھا  ،المانح مقابل الخدمات قبل من السدادحسبما يرغب. إذا كانت مثل ھذه األصول تشكل جزًء من العوض المستحق 
نھا جزء من سعر المعاملة كما تم أى تتم المحاسبة عنھا عل ،. وبدال من ذلك20حكومية كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي 

  .15تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي 
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  السريانتاريخ 

  
. وإذا طبقت األبكريسمح بالتطبيق وأو بعده.  2008يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير       28

  يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة.إنه ف ،2008يناير  1فترة تبدأ قبل لالمنشأة ھذا التفسير 

  ]ُحذفت[    –أ28
  ج28

والفقرات  'المراجع'قسم  ،2014 في مايو الٌمصدر "،االيرادات من العقود مع العمالء" 15عدل المعيار الدولي للتقرير المالي   د  28
  .15عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالتو.27و،20–8و ، 15–13

يجب على المنشأة  ج.28–أ28وحذف الفقرات  25–23الفقرات ، 2014في يوليو  الُمصدر، 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ    ـھ28
  .9 تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي

، والملحق ب. يجب على المنشأة تطبيق  8م فقرة إرشادات التطبيق 2016المصدر في يناير  16الدولي للتقرير المالي عّدل المعيار   و  28
  .16تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  

  التحول

  
  أي بأثر رجعي.، 8تتم المحاسبة عن التغييرات في السياسة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،30مع مراعاة الفقرة         29

ير  ،ترتيب خدمة معينألي        30 غل تطبيق ھذا التفس ةفي بداية أبكر فترة  -بأثر رجعي -إذا كان من غير العملي للمش  فإنه، معروض
  يجب عليه:

  .معروضةفي بداية أبكر فترة  التي كانت موجودةإثبات األصول المالية واألصول غير الملموسة      (أ) 

ً - تصنيفھا مھما يكناستخدام المبالغ الدفترية السابقة لتلك األصول المالية واألصول غير الملموسة (  (ب)   مبالغھانھا أ) على سابقا
  الدفترية كما في ذلك التاريخ.

وفي  ،ما لم يكن ذلك من غير العملي ،لھبوطلاألصول المالية واألصول غير الملموسة التي تم إثباتھا في ذلك التاريخ  اختبار   (ج) 
   كما في بداية الفترة الحالية. لھبوطلالمبالغ  اختبارھذه الحالة يجب 
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  الملحق أ 
  رشادات التطبيقإ

 ال يتجزأ من التفسير. ھذا المحق جزءً  يُعد

  )5(الفقرة النطاق 
  

  ن البنية التحتية تقع ضمن نطاق التفسير عندما تنطبق الشروط التالية:أمن ھذا التفسير  5تبين الفقرة     1التطبيق إرشادات

 من إلىو ، التحتية البنية بواسطة تقديمھا المشغل على يجب التي الخدمات ينظم، أو في، يتحكم المانح كان   (أ)  
  .سعاراأل وبأي ، لھم تقديمھا عليه يجب

 التحتية البنية في مھمة متبقية حصة أيب -ذلك خالف أو االنتفاع حق أو ، الملكية خالل من -يتحكم المانح كان  (ب) 
   .الترتيب أجل بنھاية

 ،)جھة تنظيميةمن خالل مثالً ا في الشرط (أ) بموجب عقد أو خالفه (مأو التنظيم المشار اليھ التحكمكون ين أيمكن     2التطبيق إرشادات
ن بعض أو جميع وآخر نومستخدمفيھا  يشتريوتلك التي  المخرجاتالحاالت التي يشتري فيھا المانح جميع  تشملو

طراف ذي عالقة معا. وإذا كان المانح أي أخذ في الحسبان المانح واأليجب  ،تطبيق ھذا الشرط عند. والمخرجات
 اعتبارھايجب ، تعمل للمصلحة العامة جھات تنظيميةأي  إلىباإلضافة  ،لفإن القطاع العام كك، منشأة قطاع عام

ً طرف    عالقة بالمانح ألغراض ھذا التفسير. اذ ا

ادات عر: يكفي  فيكامل  تحكم لديه لمانح أن يكونا ال يلزم ،لغرض الشرط (أ)     3التطبيق إرش عر يتم تنظيمه من قبل المانحأالس  ،ن الس
بيل المثال، تنظيميةجھة أو العقد أو  عار. وأبآلية حد ، على س رط على  بالرغم من ذلك،على لألس يجب تطبيق الش

في الحاالت التي  -فقط – يطبقسوف الذي  الحد األعلىمثل  ،األساسيةالسمات غير  تجاھليجب واالتفاقية.  جوھر
تبعد حدوثھا. وفي المقابل بيل المثال، إذا كان عقد، يس غل حرية تحديد يفيد بمنح ال، على س عاراألمش ولكن أي ، س

 في اختبارعنصر السعر  ءيتم تحديد حد أعلى لعائد المشغل ويكون قد تم استيفا هنإف، المانح إلىزيادة في الربح ترد 
  . التحكم

لمشغل على بيع أو رھن لقدرة العملية من الأي حصة متبقية مھمة  فيالمانح  تحكمقيد ين أيجب  ،لغرض الشرط (ب)    4التطبيق إرشادات
في االستخدام طوال فترة الترتيب. الحصة المتبقية في البنية التحتية ھي  البنية التحتية وأن تعطي المانح حقا مستمراً 

  الحالة المتوقعة في نھاية فترة الترتيب.   في بالعمر و -بالفعل -كانت  إذاقدرة للبنية التحتية المُ  الجاريةالقيمة 

ي حصة أ(أ) و5في الفقرة  التحكم الموضحةمن درجة  كلٍ  يبقي علىإذا كان المانح فدارة. اإل التحكم عنيجب تمييز     5بيقالتط إرشادات
غل يدير إف، متبقية مھمة في البنية التحتية يكون له في  ، حتى ولو أنهالبنية التحتية نيابة عن المانح -فقط -ن المش

  داري. العديد من الحاالت حرية واسعة في التصرف اإل
  

نظر الفقرة أمطلوبة ( استبداالتفي ذلك أي  بما، التحتيةالبنية  يتم التحكم فيمتى  -معا -يحدد الشرطان (أ) و(ب)    6التطبيق إرشادات
جزء من بند  استبدالإذا كان يتعين على المشغل  ،عمرھا االقتصادي. فعلى سبيل المثال لمدىالمانح  من قبل ،)21
بند  خذ في الحسباناأليجب  هنإف ،لبنية التحتية خالل فترة الترتيب (مثل الطبقة العليا من الطريق أو سطح مبنى)ل

إذا  ،بدالهبما في ذلك الجزء الذي يتم است ،البنية التحتية لكاملالشرط (ب)  ءيتم استيفا هنإف ،عليهوالبنية التحتية ككل. 
  النھائي لذلك الجزء.  البديلأي حصة متبقية مھمة في  في يتحكمكان المانح 

ادات ق إرش ي بعض    7التطبي ان األف تم حي اً –ي يم -جزئي ة  تنظ ة بالطريق ة التحتي تخدام البني حةاس رة  الموض ي الفق تم(أ) 5ف – وال ي
  شكال:األ مجموعة متنوعة منھذه الترتيبات  أخذت وبالرغم من ذلك،.  تنظيم جزء آخر

نقد  توليدوتستوفي تعريف وحدة  -بشكل مستقل - ھاويكون باإلمكان تشغيل -ماديا -أي بنية تحتية يمكن فصلھا   (أ)   
إذا كان يتم استخدامھا  -بشكل منفصل -تحليلھا  أن يتم يجبفإنه  ،36كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي 

حيث  ،قد ينطبق ھذا على جناح خاص في مستشفى ،. فعلى سبيل المثالغير منظمةض ألغرا -بشكل كامل –
  .العموميينيتم استخدام بقية المستشفى من قبل المانح لعالج المرضى 

كما لو كانت  التحكم اختباراتيجب تطبيق  هنإف ،(مثل متجر مستشفى) بحتةنشطة ثانوية أ ال يتم تنظيم(ب) عندما  
في الفقرة  الموضحةالخدمات بالطريقة  فيفيھا المانح  يتحكمألنه في الحاالت التي  ،تلك الخدمات غير موجودة

  البنية التحتية. في مانحالتحكمينتقص منن وجود أنشطة ثانوية الإف،5

أو  ،(أ)7التطبيق إرشاداتفي فقرة  الموضحة ھايمكن فصلقد يكون للمشغل الحق في استخدام البنية التحتية التي      8التطبيق إرشادات
(ب). وفي أي من 7التطبيق إرشاداتفي فقرة  غير الُمنظمة الموضحةالمرافق المستخدمة لتقديم الخدمات الثانوية 

يجب المحاسبة عنه ف ،وإذا كان كذلك ،المشغل إلىعقد إيجار من المانح  - الجوھر من حيث-الحالتين قد يكون ھناك 
  .16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا 
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  14 لتقرير الماليللجنة تفسير المعايير الدولية تفسير 
متطلبات الحد األدنى للتمويل وحددة، القيد على أصل منفعة مُ  – 19معيار المحاسبة الدولي 

  ھاوتفاعل
  
  المراجع
 

  
  القوائم المالية عرض" 1معيار المحاسبة الدولي." 
  رات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيوالتغي المحاسبية،السياسات " 8معيار المحاسبة الدولي." 
  2011في  الُمعدل" ( منافع الموظف" 19معيار المحاسبة الدولي .( 
  االلتزامات المحتملة واألصول المحتملةو المخصصات" 37معيار المحاسبة الدولي." 

  
  خلفيةال

 

 الُمحددة المنفعةحددة بالفائض في خطة أصل منفعة مُ  صافيقياس  19 من معيار المحاسبة الدولي 64تقيد الفقرة  1
أنه على  الحد األعلى لألصل ،19المحاسبة الدولي  من معيار 8ألصل أيھما أقل. تعرف الفقرة ل أو الحد األعلى

من الخطة أو تخفيضات في المساھمات المستقبلية  ُمستردة مبالغالقيمة الحالية ألي منافع اقتصادية متاحة في شكل "
أو التخفيضات في المساھمات المستقبلية  المبالغ الُمستردةعد متى ينبغي أن تُ حول  تساؤالتنشأت قد لخطة". ول

 لتمويل.لحد أدنى  متطلبمتى يوجد  –بشكل محدد  متاحة،

تعھد بھا ألعضاء المُ  التوظيفما بعد  منفعة ضمانفي العديد من الدول لتحسين  متطلب حد أدنى للتمويليوجد  2
أن مبلغ أو مستوى المساھمات التي يجب حداً أدنى ل – عادةً  – مثل ھذه المتطلبات تشترطموظف. ال منفعةخطة 
 أن تخفضمنشأة على . بناًء عليه، قد يحد متطلب حد أدنى للتمويل من قدرة الُمحددةفترة على مدى  للخطة تُقدم

 المساھمات المستقبلية.

ً لتمويل مرھقلمتطلب حد أدنى  يُعدفي أن  ُمحددةإلى ذلك، قد يتسبب القيد على قياس أصل منفعة  إضافة 3 لن و. ا
 . ھذا نظرا ألن المساھماتالُمحددةتقديم مساھمات لخطة على قياس أصل آو التزام المنفعة بمتطلب  – عادةً  –يؤثر 

قد االلتزام اإلضافي صفراً. بالرغم من ذلك،  صافيكون ي وبالتاليخطة لل سوف تصبح أصوالً  – بمجرد دفعھا –
أن تكون متاحة للمنشأة بمجرد  سوف الالتزام إذا كانت المساھمات المطلوبة  لتمويللمتطلب حد أدنى  ينشأ عن
 . يتم دفعھا

 14المعايير الدولية للتقرير المالي  اتالمحاسبة الدولية تفسير لجنة تفسيرعدل مجلس معايير  ،2009في نوفمبر          أ  3
ً لمساھمات المستقبلية مبالغ اناشئة عن معالجة  مقصودة غير نتيجةإلزالة  في بعض الظروف  المدفوعة مقدما

  لتمويل.لحد أدنى لعندما يكون ھناك متطلب 

  
  النطاق

  .األجل األخرى طويلةالُمحددة  الموظف منافعما بعد التوظيف ول الُمحددةمنافع الھذا التفسير على جميع ينطبق  4
  

متطلبات الحد األدنى للتمويل ھي أي متطلبات لتمويل خطة منفعة لما بعد التوظيف أو فإن لغرض ھذا التفسير،  5
 حددة طويلة األجل أخرى.خطة منفعة مُ 

  
  اإلشكاالت

 التي تم تناولھا في ھذا التفسير ھي: اإلشكاالت       6

الحد أو التخفيضات في المساھمات المستقبلية متاحة وفقا لتعريف  المبالغ الُمستردةمتى ينبغي أن تعد   )أ(
 .19من معيار المحاسبة الدولي  8قرة فالوارد في ال األعلى لألصل

 تخفيضات في المساھمات المستقبلية. إتاحةعلى  لتمويللمتطلب حد أدنى كيف يمكن أن يؤثر   )ب(

 متطلب حد أدنى للتمويل التزام. أن ينشأ عن يمكن متى     ج) (
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 جماعاإل
  

  أو تخفيض في المساھمات المستقبلية مبلغ ُمسترد إتاحة

المساھمات المستقبلية وفقاً ألحكام وشروط الخطة في أو تخفيض  مبلغ ُمسترد إتاحةمدى يجب على المنشأة أن تحدد  7
 السلطة القانونية للخطة. في تشريعيةوأي متطلبات 

 أنلمنشأة ا تستطيع عندماتكون منفعة اقتصادية، في شكل مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المساھمات المستقبلية، متاحة  8
تكون مثل ھذه المنفعة  قد وبالتحديد،الخطة. سوى التزامات الخطة أو عندما تُ  عمرما خالل  مرحلةفي  تحققھا

 . في نھاية فترة التقرير –مباشرةً  –تكن قابلة للتحقق  لم ولو حتى متاحة االقتصادية

تحدد الحد  المنشأة أنالمنشأة أن تستخدم الفائض. يجب على  تنويال تعتمد المنفعة االقتصادية المتاحة على كيف  9
التخفيضات في المساھمات المستقبلية أو  وأ ،المبالغ الُمستردة متاحة مناألقصى للمنفعة االقتصادية التي تكون 

والتخفيضات في  المبالغ الُمستردةمن لمنشأة أن تثبت المنافع االقتصادية من مزيج لمزيج من كليھما. ال يجوز 
 .متعارضة تكون افتراضات على أساسالمساھمات المستقبلية 

المصادر الرئيسة لعدم تأكد التقدير  حولأن تفصح عن المعلومات  على المنشأة ، يجب1وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  10
 لصافيللمبلغ الدفتري  –ذي أھمية نسبية  –في نھاية فترة التقرير التي لھا مخاطر كبيرة في التسبب في تعديل 

تحقق على ثبت في قائمة المركز المالي. وقد يشمل ھذا اإلفصاح أي قيود على القدرة الحالية األصل أو االلتزام المُ 
 .تحديد مبلغ المنفعة االقتصادية المتاحةفي ستخدم الفائض أو اإلفصاح عن األساس المُ 

  مبلغ ُمستردالمنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا 
  

  مبلغ ُمستردالحق في 

ً  ُمستردمبلغ يكون          11  :مبلغ ُمسترد في لمنشأة حق غير مشروطا عندما يكون لدى – فقط –للمنشأة  متاحا

مبلغ من أجل الحصول على ال أن تُسوىدون افتراض أن التزامات الخطة يجب بالخطة،  عمرخالل   )أ(
 ،الخطة عمرخالل  مبلغ ُمسترد في لمنشأة حقلدى اقد يكون  ،(مثالً في بعض السلطات القانونية ُمستردال

 بغض النظر عما إذا كانت التزامات الخطة قد تم تسويتھا)، أو

يترك جميع األعضاء الخطة،  إلى أن – مرور الوقتمع  –بافتراض التسوية المتدرجة اللتزامات الخطة   )ب(
 أو

 بافتراض التسوية الكاملة اللتزامات الخطة في حدث واحد (أي عندما تنتھي خطة).     (ج) 

   لخطة في نھاية فترة التقرير.ل التمويلأياً كان مستوى  مبلغ ُمسترديمكن أن يوجد حق غير مشروط في 

واحد أو أكثر من األحداث  ،أو عدم حدوث ،الفائض على حدوثمن  مبلغ ُمستردحق المنشأة في  عندما يعتمد 12
 المنشأة حق غير مشروط وال يجوز ليس لدىه نإف ،لسيطرتھا –بشكل كامل  –غير الخاضعة المستقبلية غير المؤكدة 

 .أصالً  أن تثبت لھا

  قياس المنفعة االقتصادية

مبلغ الفائض في نھاية فترة التقرير ب، مبلغ ُمسترديجب على المنشأة أن تقيس المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا  13
ً  وھو(  لمنشأة حقا يكون لدى ) الذيالُمحددةمنھا القيمة الحالية اللتزام المنفعة  القيمة العادلة ألصول الخطة مطروحا
ً منه أي تكاليف مرتبطة به. على سبيل المثال، إذا كان المبلغ ُمسترداستالمه على أنه  في  ُمستردالمبلغ ، مطروحا

 الصافي بعد الضريبة.ب ُمستردالمبلغ سيخضع لضريبة بخالف ضريبة الدخل، يجب على المنشأة أن تقيس مبلغ ال

(ج))، يجب على المنشأة أن تُدرج تكاليف الخطة 11الخطة (الفقرة  ما تنتھيالمتاح عند ُمستردالمبلغ عند قياس ال 14
عندما  المھنيةتعاب األ تطرح. على سبيل المثال، يجب على المنشأة أن باالسترداد القيامولتسوية التزامات الخطة 

 .االلتزام عند االنتھاءلضمان طلب تالمنشأة، وتكاليف أي أقساط تأمين قد تُ من قبل من قبل الخطة وليس  تُدفع ھذه

لمنشأة إنه ال يجوز لف – مبلغ ثابتبدالً من  – أو نسبة منه ،مبلغ الفائض كاملعلى أنه  ُمستردالمبلغ ال عندما يُحدد 15
 .في تاريخ مستقبلي – فقط –قابالً للتحقق  ُمستردالمبلغ ال كان ولوتعديالً للقيمة الزمنية للنقود، حتى  تُجري أن
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  مساھمةال في أنھا تخفيض المتاحة علىالمنفعة االقتصادية 

ھناك متطلب حد أدنى لتمويل المساھمات المتعلقة بخدمة مستقبلية، تكون المنفعة االقتصادية المتاحة  عندما ال يكون 16
 العمر على مدىعلى أنھا تخفيض في المساھمات المستقبلية ھي تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة لكل فترة 

تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة المبالغ التي  نويُستثنى مالمتوقع للمنشأة أيھما أقصر.  العمر وأالمتوقع للخطة 
 .نيالموظفمن قبل تحملھا يتم سوف 

تحديد التزام  عندستخدمة افتراضات تتفق مع تلك المُ  باستخدامالخدمة المستقبلية  تكاليفيجب على المنشأة أن تحدد  17
. بناًء 19حدد بموجب معيار المحاسبة الدولي و مُ وجد في نھاية فترة التقرير كما ھت التي الحالةالمنفعة الُمحددة ومع 

تُعدل الخطة  أن إلىالخطة في المستقبل  قبل من ستُقدمفي المنافع التي  اً لمنشأة أن تفترض تغييرل يجوز ال ،عليه
ً في عدد الموظفين الذين  عاملة ىويجب عليھا أن تفترض قو مستقرة في المستقبل ما لم تُجري المنشأة تخفيضا

 .التخفيض علىالمستقبلية  العاملة القوى حولاالفتراض  ينطويتشملھم الخطة. وفي الحالة األخيرة، يجب أن 
 

تخفيض في على أنھا أثر متطلب الحد األدنى للتمويل على المنفعة االقتصادية المتاحة 
   المساھمات المستقبلية

التي تكون مطلوبة لتغطية  إلى المساھمات ُمحدددني للتمويل في تاريخ أيجب على المنشأة أن تحلل أي متطلب حد  18
 .(أ) أي عجز موجود لخدمة سابقة على أساس الحد األدنى للتمويل و(ب) الخدمة المستقبلية

 بالفعل، الُمتلقاةخدمات الفيما يتعلق ب ،الحد األدنى للتمويللتغطية أي عجز موجود على أساس  ال تؤثر المساھمات 19
 .26–23وفقا للفقرات  التزام إلىعلى المساھمات المستقبلية لخدمة مستقبلية.  وقد تؤدي 

ن المنفعة االقتصادية المتاحة على إتمويل مساھمات متعلقة بخدمة مستقبلية، فلھناك متطلب حد أدنى  عندما يكون 20
 ھي مجموع:تكون لمساھمات المستقبلية في اأنھا تخفيض 

مقابل الخدمة المستقبلية نظرا ألن المنشأة  متطلب حد أدنى للتمويلل ةأي مبلغ يخفض مساھمات مستقبلي  )أ(
ً  قامت  ذلك)، وطالبة بفعل (أي دفعت المبلغ قبل أن تكون مُ  بمدفوعات مقدما

ً المستقبلية المُ  الخدمة تكلفة  )ب(  الُمقدرة مساھماتال، مطروحا منھا 17و 16للفقرات  قدرة في كل فترة وفقا
كن ھناك يخدمة مستقبلية في تلك الفترات إذا لم مقابل التي ستكون مطلوبة  متطلب الحد األدنى التمويلل

ً مقدم مبلغ مدفوع  كما ھو موضح في البند (أ). ا

في الحسبان  باألخذمقابل خدمة مستقبلية  للتمويل أدنى حد لمتطلب المستقبلية مساھماتاليجب على المنشأة أن تقدر  21
ً  المدفوع المبلغ باستثناء ولكنأساس الحد األدنى للتمويل  باستخدامحدد موجود مُ  فائضأي  أثر وضح في المُ  مقدما

متفقة مع أساس الحد األدنى للتمويل و، ألي عوامل غير الفتراضات اال(أ). ويجب على المنشأة أن تستخدم 20الفقرة 
 الحالةتحديد التزام المنفعة الُمحددة ومع  عندستخدمة متفقة مع تلك المُ الفتراضات االاألساس،  ذلك بموجبحددة مُ 
. ويجب أن يتضمن التقدير أي 19بموجب معيار المحاسبة الدولي  ُحددتوجد في نھاية فترة التقرير كما ت تيال

عندما تكون واجبة السداد. بالرغم من ذلك، ال يجوز مساھمات ال منتغيرات متوقعة نتيجة دفع المنشأة الحد األدنى 
بشكل جوھري  –الحد األدنى للتمويل التي لم تُسن  أساس وشروط أحكام فيالتغيرات المتوقعة  أثرأن يتضمن التقدير 

  في نھاية فترة التقرير. –بشكل تعاقدي  –تفق عليھا أو يُ  –

 األدنى الحد لمتطلب المستقبلية المساھمات تزيد وعندما(ب)، 20وضح في الفقرة منشأة المبلغ المُ العندما تحدد  22
ن إ، فُمحددة، في أي فترة 19مقابل خدمة مستقبلية عن تكلفة الخدمة المستقبلية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  للتمويل

بالرغم من ذلك، ومات المستقبلية. لمساھا فيتلك الزيادة تخفض مبلغ المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا تخفيض 
  الصفر. من أقل(ب) 20وضح في الفقرة المبلغ المُ  يكونأن  –مطلقاً  –ال يمكن 

  متطلب حد أدنى للتمويل التزامأن ينشأ عن عندما يمكن 

منشأة التزام بموجب متطلب حد أدنى للتمويل بأن تدفع مساھمات لتغطي عجزاً موجوداً على ال على يكون عندما 23
يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المساھمات  إنه، فبالفعل تلقيھاأساس الحد األدنى للتمويل فيما يتعلق بخدمات تم 

 اھمات المستقبلية بعد أن تُدفع في الخطة.واجبة السداد ستكون متاحة على أنھا مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المس

أن في الخطة، يجب على المنشأة  أن تُدفعواجبة السداد غير متاحة بعد الالمساھمات  فيه بالقدر الذي سوف تكون 24
 صافيمن يزيد أن أو  الُمحددةأصل المنفعة  صافيمن التزاما عندما ينشأ االلتزام. ويجب أن يخفض االلتزام  تثبت

 19 من معيار المحاسبة الدولي 64تطبيق الفقرة  نتيجةبحيث أنه ال يتوقع مكسب أو خسارة  الُمحددةالتزام المنفعة 
 عندما تُدفع المساھمات.

 [حذفت]         25
26   
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 تاريخ السريان

  
بالتطبيق  سمح. ويُ هأو بعد 2008يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  27

 األبكر.

) المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية 2007في  الُمنقح( 1ل معيار المحاسبة الدولي عدّ        أ 27
ھذه التعديالت للفترات السنوية  أن تطبق. يجب على المنشأة 26للتقارير المالية. باإلضافة إلى أنه عدل الفقرة 

) لفترة أبكر، 2007 الُمنقح في( 1منشأة معيار المحاسبة الدولي  عندما تطبق. هأو بعد 2009يناير  1التي تبدأ في 
 التعديالت لتلك الفترة األبكر. أن تُطبق يجبإنه ف

ً لمتطلب حد أدنى  مبالغ" أضاف      ب27 . يجب على 22–20و 18–16 الفقراتأ وعدل 3" الفقرة لتمويل مدفوعة مقدما
سمح بالتطبيق األبكر. . ويُ هأو بعد 2011يناير  1المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في 

 عن تلك الحقيقة. تفصح أنيجب عليھا  إنهمنشأة التعديالت لفترة أبكر، ف تطبق وعندما

. يجب 26و 25 تينوحذف الفقر 24و 17و، 6و، 1) الفقرات 2011في  الُمعدل( 19محاسبة الدولي ل معيار العدّ        ج 27
  ).2011في  الُمعدل( 19على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 

  

  التحول

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير من بداية الفترة األولى المعروضة في القوائم المالية األولى التي ينطبق  28
المبقاة في  األرباحتطبيق ھذا التفسير ضمن  ينشأ عنعليھا التفسير. ويجب على المنشأة أن تثبت أي تعديل أولي 

 بداية تلك الفترة. 

من بداية أبكر فترة مقارنة  22–20و 18–16و ،أ3ديالت الواردة في الفقرات يجب على المنشأة أن تطبق التع 29
ً  –المنشأة ھذا التفسير  وإذا طبقتالمنشأة ھذا التفسير.  فيھاالتي تطبق  األولى معروضة في القوائم المالية  – سابقا

المبقاة في  األرباحتطبيق التعديالت ضمن  عنالناتج  التعديليجب عليھا أن تثبت إنه لتعديالت، فا أن تطبققبل 
 بداية أبكر فترة مقارنة معروضة.
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  16 المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير
  أجنبية عملية في استثمار صافيل تحوطاتال
  

 المراجع
 

 المالية األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار" 

 واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8 الدولي المحاسبة معيار" 

 األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات آثار" 21 الدولي بةالمحاس معيار"  

  
 الخلفية

 

). 8 الفقرة 21 الدولي حاسبةالم معيار في تعريفھا تم كما( أجنبية عمليات في استثمارات المعدة للتقرير المنشآت من العديد ىلد          1
 المحاسبة معيار يتطلب. فروع أو مشروعات مشتركة او ،زميلة منشآت أو ،تابعة منشآت األجنبية العمليات ھذه مثل تكون وقد

 تلكل الرئيسة االقتصادية ةالبيئ عملة نھاأ على األجنبية عملياتھا منواحدة  لكلٍ  الوظيفية العملة أن تحدد المنشأة من 21 الدولي
 صرف فروق ثبتتبأن  مطالبة لمنشأةافإن  ،عرضال عملة إلى أجنبية لعملية المالي والمركز النتائج ترجمة وعند. العملية
  .األجنبية العملية استبعاد حين إلى اآلخر الشامل الدخل ضمن األجنبية العمالت

 ما يتمعند -فقط -ية في عملية أجنب استثمارصافي  التي تنشأ عنجنبية األ العملةتحوط مخاطر  عن محاسبةسوف يتم تطبيق ال         2
مخاطر العملة األجنبية  ھةج منالذي يتم التحوط له البند وقد يكون . 1األجنبية في القوائم المالية صافي أصول تلك العمليةإدراج 

لعملية اافي أصول للمبلغ الدفتري لصاألصول مساو صافي  من مبلغ عبارة عنالتي تنشأ عن صافي االستثمار في عملية أجنبية 
  أو أقل منه. ،األجنبية

  

ةتحوط  ُمتحوط له مؤھل وأدواتبند  وسم 9الدولي للتقرير المالي يتطلب المعيار            3 ة  مؤھل بةللفي عالق وإذا . التحوط عن محاس
ي  ،وطمن أداة التحالخسارة أو  المكسب يتم إثبات هفإناستثمار في حالة تحوط صافي  موسومة،كانت ھناك عالقة تحوط  تم الت ي

روق صرف العمالت اويتم تضمينه مع الدخل الشامل اآلخر  ضمن ،لصافي االستثمار فاعلتحوط تحديدھا على أنھا  ة ف ألجنبي
  المالي. ھاة األجنبية ومركزيلعملاعن ترجمة نتائج  التي تنشأ

حديد ت بشأنفسير إرشادات يقدم ھذا التوجنبية لعدد من مخاطر العملة األجنبية. األعمليات ال العديد من منشأة لديھا قد تتعرض         4
  ة.في عملية أجنبي استثمارصافي لفي تحوط لھا  تتأھل على أنھا مخاطر ُمتحوطالعملة األجنبية التي مخاطر 

 مالية أدواتمن  توليفة(أو  مشتقة أو غير مشتقةسواء كانت داة مالية بأن تسم أللمنشأة  9يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي          5
، وعةمجم ضمن، نيمك أين بشأن رشاداتإيقدم ھذا التفسير ومخاطر عملة أجنبية. لحوط ت على أنھا أدواتمشتقة وغير مشتقة) 

  .وطعن التح لمحاسبةحتى تتأھل لفي عملية أجنبية  لصافي استثمارتحوطات  التحوط التي تُعدأدوات االحتفاظ ب

دولي            6 بة ال ار المحاس ب معي الي  21يتطل ر الم دولي للتقري ار ال الغ الإع 9والمعي نيف المب من ادة تص ة ض ة الُمثبت ُمجمع
الت األ رف العم روق ص ن ف ل م ة بك ر، والمتعلق امل اآلخ دخل الش ائج والمال ة النت ن ترجم ئة ع ة الناش اليجنبي ز الم  رك

ة  وط ألعملي ا تح ى أنھ دھا عل تم تحدي ي ي وط الت ن أداة التح ارة م ب أوالخس ة والمكس لجنبي تث فاع افي اس ن لص مار، م
ة وق الملكي أة األم العملإ حق تبعد المنش دما تس نيف عن ادة تص ديل إع ا تع ى أنھ ارة عل ربح او الخس ى ال ة ل ةاألي دم جنبي . ويق
ير ذا التفس ادة تإ ھ تم إع ي ي الغ الت ا المب دد بھ أة أن تح ى المنش ي عل ي ينبغ ة الت أن الكيفي ادات بش ن رش نيفھا م وق حص ق

  لبند الُمتحوط له. لى الربح أو الخسارة لكل من أداة التحوط واإالملكية 

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون        1 وف يك الوس و الح ذا ھ بة ھ دة، وال بالنس ة الموح وائم المالي وائم للق ة الق تم مالي تثمارات ت ن اس بة ع ا المحاس ل تفيھ روعاتمنشمث ة أو مش  آت زميل
تركة وق الملك مش ة حق تخدام طريق ةباس ي  ي ة الت وائم المالي منوالق تركةأو  افرع تتض ة مش ا  عملي اكم م تعريفھ دول ت ار ال ي المعي اليف ر الم  11 ي للتقري

  "الترتيبات المشتركة".
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 النطاق

اتع في استثماراتھا صافي نع الناشئة األجنبية العملة مخاطرل تتحوطالتي  منشأةال على التفسير ھذا ينطبق           7 ة ملي  ترغبو أجنبي
ً  تحوطعن ال لمحاسبةل تأھيلھا في ل  التفسير ھذا يشير ،وللتسھيل. 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا كتلمث أةال ل ا  منش ى أنھ عل
أةال وائملو ماأل منش ة لق ي المالي تم الت ا ي اتال أصول صافي إدراج فيھ ةاأل عملي ى جنبي اأ عل وائمال نھ دةال ةماليال ق ع. موح  وجمي
اراتاإل أةالى إل ش ق األم منش ة– تنطب نفس الطريق ى - ب أةال عل ي منش ديھا الت تثمار صافي ل ي اس ة ف ة عملي د أجنبي مشروعاً  تع

ً فرع وأ زميلة منشأة وأ مشتركاً،   .ا

 األنواععلى تطبيقه  اسبالقي يجوز أن يتمال ؛ وصافي االستثمارات في عمليات أجنبيةلتحوطات العلى  -فقط-ينطبق ھذا التفسير            8
  التحوط. عن محاسبةالخرى من األ

  
 اإلشكاالت

 

ل من - مباشر غيربشكل – أو األم المنشأة قبل من - بشكل مباشر– أجنبية عمليات في االستثماراتب قد يتم االحتفاظ           9 أتھا قب  منش
 :ھي التفسير ھذافي  التي تم تناولھا واإلشكاالت. التابعة منشآتھا أو

 :طتحو عالقة وسم له أن يتم يمكن الذي له المتحوط البند ومبلغ لھا المتحوط المخاطر طبيعة       ) أ(

 العملتين بين فرقال عن اشئةالن األجنبية تالعمال صرف فروق - فقط–أن تسم  األم لمنشأةل يمكن كان إذا ما     ) 1(
أن – يضاأ-  يمكن لھا نكا ذاإ ما وأ ،لھا حوطتمُ ال مخاطرال نھاأ على األجنبية وعمليتھا األم لمنشأةل الوظيفيتين

 األم لمنشأةل الموحدة المالية لقوائما عرض عملة بين الفرق عن الناشئة األجنبية العمالت صرف فروقتسم 
 . لھا تحوطمُ ال مخاطرال نھاأ على األجنبية للعملية الوظيفية والعملة

 لمتحوط المخاطر تضمنت نأ يمكن ما إذا كان ؛مباشر غير بشكل بيةاألجن بالعملية تحتفظ األم المنشأة كانت ذاإ     ) 2(
 األجنبية عمليةال بين الوظيفيتين العملتين في الفروق عن الناشئة جنبيةاأل  العمالت صرف فروق - فقط- لھا

 صرف روقف أي لھا المتحوط المخاطر تتضمن نأ- يضاأ-  يمكن كان ذاإ ما وأ ،مباشرةال األم ومنشأتھا
 يقة أنت حقكان ذاإ ما يأ( نھائية وأ وسيطة مٍّ أُ  منشأة يألو األجنبية للعملية الوظيفية العملة بين أجنبية عمالت
 االقتصادية اطرالمخ في تؤثر وسيطةال ماأل منشأةال خالل من به يحتفظ األجنبية العملية في االستثمار صافي
 ). النھائية األم المنشأة على

 :التحوط بأداة االحتفاظ يمكن مجموعةال ضمن في أي مكان      ) ب(

 صافيل تتحوط التي ةالمنشا كانت إذا - فقط- تحوطال عن محاسبةلل مؤھلة عالقةتأسيس  من الممكن كان إذا ما      ) 1(
ً  استثمارھا  عملتھا نع النظر بغض المجموعة، ضمن منشأة يةأل يمكن كان إذاما  أو التحوط أداة في طرفا
 التحوط؛ بأداة حتفظأن ت ،الوظيفية

 .التحوط يةفاعل تقويم في تؤثر التوحيد طريقة أو) مشتقة غير أو مشتقة( التحوط أداة طبيعة كانت إذا ما     ) 2(

 تصنيف إعادة تعديالت انھأ على خسارةال وأ ربحال إلى ملكيةال حقوق من تصنيفھا إعادة ينبغي التي المبالغ ھي ما     ) ج(
 :األجنبية يةالعمل استبعاد عند

ً وطــُمتح تكان أجنبية ةــعملي استبعاد يتم اــعندم     ) 1(  األجنبية العمالت رجمةت احتياطي من المبالغ ھي ما لھا؛ ا
 حقوق نم تصنيفھا إعادة ينبغي أن يتم التي األجنبية، العملية بتلك والمتعلقة التحوط بأداة المتعلقة األم للمنشأة

 األم؛ للمنشأة الموحدة المالية القوائم في خسارةلا وأ ربحال إلى ملكيةال

 أو ربحال إلى لكيةمال حقوق من تصنيفھا إعادة يتم التي المبالغ تحديد في تؤثر التوحيد طريقة كانت إذا ما    ) 2(
 .خسارةال

  

  

 جماعاإل

 

  له تحوط عالقةوسم  يمكن الذي له تحوطالمُ  البند ومبلغ لھا تحوطالمُ  المخاطر طبيعة
  

ة  -فقط - التحوط عن محاسبةالتطبيق  يمكن         10 ين العمل ئة ب ة الناش روق صرف العمالت األجنبي ى ف ة عل ة للالوظيفي ة األجنبي عملي
  .األمللمنشأة الوظيفية والعملة 
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ئةاألالعملة مخاطر لتحوط ال في        11 ة الناش تثمارعن صافي  جنبي ة اس ة أجنبي د يكون ا ، يمكن أنفي عملي هالُمتلبن نمبلغ حوط ل  ا م
هأاألم، لمبلغ الدفتري لصافي أصول العملية األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة ل صول مساواألصافي  د وي .و أقل من عتم

 األمأة للمنش ية الموحدةفي القوائم المالالبند الُمتحوط له  الذي يمكن وسمه على أنه جنبيةاأل العمليةالمبلغ الدفتري لصافي أصول 
ع صافأجنبية من مستوى األللعملية  مٍّ منشأة أُ على ما إذا كانت أي  ى جمي بة عن التحوط عل د طبقت المحاس ل ق ك ق ي أصول تل

  لمنشأة األم.بقاء عليھا في القوائم المالية الموحدة لن تلك المحاسبة قد تم اإلـجنبية، أو على جزء منھا، واأل العملية

ظيفية والعملة الو ملية األجنبيةم المخاطر الُمتحوط لھا على أنھا مخاطر العملة األجنبية الناشئة بين العملة الوظيفية للعيمكن وس        12
افي صن أقة يوال تؤثر حق و النھائية) لتلك العملية األجنبية.أو الوسيطة أ(سواء كانت المنشأة األم المباشرة  مٍّ ألي منشأة أُ 

نھائية شأة األم الض المنوسيطة على طبيعة المخاطر االقتصادية الناشئة عن تعر مٍّ ظ به من خالل منشأة أُ االستثمار يتم االحتفا
 جنبية. األ لمخاطر العملة

  

ط مرة واحدة فقط في للمحاسبة عن التحو أجنبية جنبية الناشئة عن صافي استثمار في عمليةاأل قد يتأھل التعرض لمخاطر العملة         13
أة أُ  أجنبية ذا تم تحوط لنفس صافي أصول عمليةإئم المالية الموحدة. لذلك، فالقوا ى (ن المجموعة ضم مٍّ من قبل أكثر من منش عل

ي سعالقة تحوط واح فإنسبيل المثال كل من المنشأة األم المباشرة والمنشأة األم غير المباشرة) لنفس المخاطر،  وف دة ھي الت
ً لقوائم المالية الموحدة للمنشأة األم النھائية. وال يلزم منشأة تتأھل للمحاسبة عن التحوط في ا ى المحافظة علأمن مستوى  خرىأ أُّما

ى عأم من مستوى ألامنشأة الم في قوائمھا المالية الموحدة. ولكن إذا لم تحافظ األمنشأة العلى عالقة التحوط الموسومة من قبل  ل
ل ن المحاسبة عن التحوط اإعلى عالقة التحوط ف أة اللتي يتم تطبيقھا من قب ل  م من مستوى أدني يجب عكسھااألمنش تم أقب ن ي

 ثبات المحاسبة عن التحوط من قبل المنشأة األم التي ھي من مستوى أعلى.  إ
  

  التحوط بأداة االحتفاظ يمكن أين

 في استثمار صافيل حوطت في تحوط أداة على أنھا) مشتقة وغير مشتقة دواتأ من توليفة أو( مشتقة غير أو مشتقة داةأ وسم يمكن        14
 استيفاء تم قد هان طالما المجموعة ضمن منشآت أو منشأة أي قبل من التحوط) أدوات( بأداة االحتفاظ يمكنو. أجنبية عملية

 صافي بتحوط قةمتعلال، و9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6.4.1 الفقرة في الواردة يةفاعلوال والتوثيق الوسم متطلبات
 مستويات عند مختلفة وسوم جودو احتمال بسبب -بشكل واضح – لمجموعةل التحوط استراتيجية توثيق تحديدا، ينبغيو. استثمار
 .لمجموعةل مختلفة

  
العملة  إلى جوعبالر سابهحصرف العمالت األجنبية يتم بمخاطر  المتعلقالتغير في قيمة أداة التحوط  نإ، فيةفاعليم الولغرض تق        15

ا للمكان وتبعلتحوط. ا عن سبةمحاالوفقاً لتوثيق  التي يتم قياس المخاطر المتحوط لھا مقابل عملتھا الوظيفية األمللمنشأة  الوظيفية
و أالربح  ضمنيمة التغير في الق إجماليإثبات يمكن تحوط ال عن محاسبةالغياب  ، ففيبأداة التحوطفيه االحتفاظ الذي يتم 

قد تم ط أداة التحو ير في قيمةال يتأثر بما إذا كان التغية فاعلولكن تقويم الالدخل الشامل اآلخر، أو في كليھما.  ضمنأو رة، الخسا
زء الج ماليإج فإنالدخل الشامل اآلخر. وكجزء من تطبيق المحاسبة عن التحوط،  ضمنأو  الربح أو الخسارة ثباته ضمنإ
ير مشتقة أو غ أداة ھي حوطية بما إذا كانت أداة التفاعلالتقويم يتأثر  لدخل الشامل اآلخر. والا ضمن ضافتهإتتم  للتغير فاعلال

  بطريقة التوحيد.وال مشتقة 

 لھا تحوطمُ  أجنبية عملية استبعاد

 الربح إلى األجنبية مالتالع ترجمة احتياطي من تصنيفه المعاد المبلغ فإن ،لھا التحوط تم قد كان أجنبية عملية استبعاد يتم عندما       16
 طلوبالم المبلغ ھو يكون طالتحو بأداة المتعلق األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في تصنيف إعادة تعديل نهأ على الخسارة أو

 التحوط أداة من المجمعة الخسارة أو المكسب ھو المبلغ لكوذ. 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 14- 5- 6 للفقرة وفقا تحديده
 .فاعل تحوط على أنھا تحديدھا تم التي

  
 تعلقالم األمشأة ية الموحدة للمناألجنبية إلى الربح أو الخسارة في القوائم المالالعمالت تصنيفه من احتياطي ترجمة  الُمعادالمبلغ        17

 ً في احتياطي ذي يُضمن الھو المبلغ  21ولي المحاسبة الد من معيار 48للفقرة بصافي االستثمار في تلك العملية األجنبية وفقا
ال ، لنھائيةااألم نشأة لموحدة للمافي القوائم المالية والعملية األجنبية. تلك فيما يتعلق ب األماألجنبية لتلك المنشأة  العمالتترجمة 
طريقة باألجنبية  العمليات جنبية المتعلق بجميعاأل العمالتفي احتياطي ترجمة ثباته إالذي يتم صافي المبلغ  مجموع يتأثر

قد يؤثر على لك فإن ذ 2دللتوحي طريقة خطوة بخطوة النھائية تستخدم الطريقة المباشرة أو األمكانت المنشأة ولكن سواء  التوحيد.
خطوة  ريقةطن استخدام ع ينتجقد و. بعينھا أجنبية المتعلق بعمليةاألجنبية  العمالتفي احتياطي ترجمة  الذي يتم تضمينهالمبلغ 
ذا ھ ويمكن إزالة إلى الربح أو الخسارة.ية التحوط فاعلمبلغ مختلف عن ذلك المستخدم لتحديد  للتوحيد إعادة تصنيف بخطوة
اشرة لطريقة المباستخدام تم ا قد لو كان ينشأ فيماتحديد المبلغ المتعلق بتلك العملية األجنبية الذي كان من الممكن أن ب الفرق

لذي ينبغي اتباعه بشكل امحاسبية السياسة الخيار  ولكنه. إجراء مثل ھذا التعديل 21المحاسبة الدولي  معيار وال يتطلبللتوحيد. 
  االستثمارات.صافي  ثابت لجميع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فھي  بخطوة طريقة خطوةما النھائية. أ ألماللمنشأة الوظيفية إلى العملة مباشرة المالية للعملية األجنبية ترجمة القوائم فيھا  تتمالطريقة المباشرة ھي طريقة التوحيد التي  2

للمنشأة ة الوظيفية العملتھا إلى ثم تتم ترجم الوظيفية ألي منشأة (منشآت) أم وسيطة ومنترجمة القوائم المالية للعملية األجنبية إلى العملة  أوالفيھا تتم طريقة التوحيد التي 
 النھائية (أو عملة العرض إذا كانت مختلفة).األم 
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  سريانال تاريخ
 

 التعديل تطبيق المنشأة ىعل ويجب. هبعد أو 2008 أكتوبر 1 في تبدأ التي السنوية لفتراتل التفسير ھذا تطبيق المنشأة على يجب        18
 السنوية لفتراتل ،2009 إبريل في الُمصدر ،"المالي للتقرير الدولية المعايير في التحسينات" بموجب تم الذي 14 الفقرة على
 1 قبل تبدأ فترةل التفسير ذاھ بتطبيق المنشأة قامت إذاو. ھمامن لكلٍ  األبكر بالتطبيق ويُسمح. هبعد أو 2009 يوليو 1 في تبدأ التي

  .الحقيقة تلك عن اإلفصاح عليھا جبفي ،2009 يوليو 1 قبل 14 الفقرة على التعديل أو ،2008 أكتوبر

 ]حذفت[       أ18

وارشادات  1التطبيق , ارشادات16, و14, و7–5, و3، الفقرات 2014، الُمصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ    ب 18
  .9المالي دولي للتقريرأ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار ال18وحذف الفقرة  8التطبيق

  
 التحول

 وليس. ما لتفسير وليألا تطبيقال عن ناتج المحاسبية السياسة في لتغيير المنشأة تطبيق كيفية 8 الدولي المحاسبة معيار يحدد       19
 وطتح على أنھا تحوط داةأ منشأة وسمت ما وإذا. مرة ألول التفسير ھذا ھاتطبيق عند المتطلبات بتلك االلتزام المنشأة من مطلوبا
 تطبيق نشأةالم على فيجب ،التفسير ھذا في الواردة المحاسبة عن التحوط شروط يستوفي ال التحوط ولكن استثمار لصافي

  .بأثر مستقبلي التحوط ذلك المحاسبة عن في تستمر ال لكي 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 الملحق
  التطبيق إرشادات

  ء ال يتجزأ من التفسير.ھذا الملحق جزيُعد

ار يت الحاالت جميعفي وھذا الملحق تطبيق التفسير باستخدام ھيكل الشركات الموضح أدناه.  يوضح     1إرشادات التطبيق ة فاعلم اختب ي
ارھذا  بالرغم من أن ،9 يوفقاً للمعيار الدولي للتقرير المال الموضحةعالقات التحوط  ت االختب م ت تهل في  م مناقش

أة  وتقوم لملحق.ھذا ا ا ، األمالمنش أة بكونھ ة،  األمالمنش ة الموحدة  بعرضالنھائي ا المالي ا بقوائمھ ة عملتھ الوظيفي
منشأة التابعة األم في الصافي استثمار المنشأة يتضمن مملوكة بالكامل.  من المنشآت التابعةتُعد كل وھي اليورو. 

الغ "ب"  ون 500الب ة  ملي ترلينياجني ة  س ةالوظ(العمل ترليني)  يفي ه االس ادل ھي الجني ا يع ون 159م ه  ملي جني
ترليني  ناس ة  م أة التابع تثمار المنش الغ  "ب"صافي اس ي 300الب ون دوالر ف ي ملي تثمار ف أة الم صافي االس نش

دوالر األمريكي).  الوظيفية ھي(العملة  "ج"التابعة  أة التوال إن صافي أصول المنش ارٍة أخرى، ف ة بعب  "ب"ابع
  مليون جنيه استرليني. 341ھو  "ج"تثمارھا في المنشأة التابعة بخالف اس

 )13- 10عالقة تحوط لھا (الفقرات وسم التي يمكن  الُمتحوط لھاطبيعة المخاطر 

صرف مخاطر ن م "ج"و "ب"و  "أ"من المنشآت التابعة  صافي استثمارھا في كلٍ تستطيع المنشأة األم التحوط ل     2إرشادات التطبيق
ةاأل تالعمال ين  جنبي اب ة لكل منھ اني العمالت الوظيفي ين الياب دوالر، (ال ترليني و ال ه االس  األمريكي) و والجني

ورو.  ذلكإالي افة ل أة األم، ض تطيع المنش وط ال تس ن تح اطر م رف مخ عر ص ينس يناأل العملت دوالرا جنبيت  ل
ين األمريكي/  ترليني ب أةالجنيه االس وظيفتين للمنش ين ال ة العملت ة  "ب" التابع أة التابع ا و ."ج"والمنش في قوائمھ

دة ة الموح وط المالي ة "ب" التح أة التابع تطيع المنش ة ل تس أة التابع ي المنش تثمارھا ف ن  "ج"صافي اس اطر مم خ
وظيفتين العملتينبين  جنبيةاأل صرف العمالت ا ال ا وھم ترل لكل منھم ه االس دوالر األمريكي والجني وفي يني. ال

وري للعمالت فإناألمثلة التالية  ة ألن أدوات ااأل المخاطر الموسومة ھي مخاطر سعر الصرف الف لتحوط جنبي
آلجل اليست مشتقات. وإذا كانت أدوات التحوط عقودا آجلة فإن المنشأة األم تستطيع وسم مخاطر سعر الصرف 

  للعمالت األجنبية.

  

 

 

  )13-10الفقرات يمكن وسم عالقة تحوط له ( الذيمبلغ البند المتحوط له 

لمنشأة التابعة اترغب المنشأة األم في التحوط من مخاطر صرف العمالت األجنبية من صافي استثمارھا في      3إرشادات التطبيق
افي أصول صمليون دوالر أمريكي. وان  300"ج". افترض أن المنشأة التابعة "أ" لديھا اقتراض خارجي قدره 

حصالت من االقتراض اباني بما في ذلك المتمليون ين ي 400,000المنشأة التابعة "أ" في بداية فترة التقرير يبلغ 
 مليون دوالر أمريكي. 300الخارجي البالغ 

ً يمكن ان يكون البند المتحوط له مبلغ     4إرشادات التطبيق ً من صافي األصول مساوي ا ت ا أة األللمبلغ الدفتري لصافي اس م في ثمار المنش
ة "ج" ( أة التابع ا ال 300المنش ي قوائمھ ون دوالر) ف أملي تطيع المنش ه. تس ل من دة، أو أق ة الموح ي مالي ة األم، ف

أة التا 300قوائمھا المالية الموحدة، وسم االقتراض الخارجي البالغ  ى مليون دوالر أمريكي في المنش ة "أ" عل بع
وري لأ عر الصرف الف اطر س ن مخ ه تحوط م ينن يناأل لعملت ة بصا جنبيت ي المتعلق دوالر األمريك في لليورو/ال

إن كال من مليون دوالر امريكي. وفي ھذه الحالة، ف 300ا في صافي أصول المنشأة التابعة "ج" البالغ استثمارھ
ين الغ األ فرق سعر صرف العملت راض الخارجي الب ى االقت دوالر األمريكي عل ورو/ ال ين الي ون مل 300جنبيت ي

رق سعر صرف  ة "أ" وف يندوالر أمريكي في المنشأة التابع يناأل العملت دوالر األمري جنبيت ورو/ ال ى الي كي عل
الغ  ة "ج" الب اطي 300صافي االستثمار في المنشأة التابع تم تضمينھما في احتي ون دوالر أمريكي ي ة  ملي ترجم

 العمالت األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم بعد تطبيق المحاسبة عن التحوط.
  

  

 

 (اليورو) مللمنشأة األ الوظيفيةالعملة 

 مليون ين 400,000

للمنشأة التابعة أ (الين  الوظيفيةالعملة 
الياباني)

للمنشأة التابعة ب  الوظيفيةالعملة 
 (الجنيه االسترليني)

جنيهملي500 ون
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 اليورو /ألمريكيا الدوالر جنبيبتيناأل العملتين صرفسعر  فرق إجمالي فإن تحوطال عن محاسبةال غياب في     5التطبيق إرشادات
 المالية القوائم في إثباته يتم" أ" التابعة المنشأة في أمريكي دوالر مليون 300 البالغ الخارجي االقتراض على

 :كاآلتي األم للمنشأة الموحدة
 ضمن اليورو، إلى المترجم ،الياباني الين /األمريكي لدوالرا جنبيتيناأل للعملتين الفوري الصرف سعر تغير  •

  الخسارة، أو الربح
 .اآلخر الشامل الدخل ضمن اليورو /الياباني لينا جنبيتيناأل للعملتين الفوري الصرف سعر تغير  •

 وسم الموحدة يةالالم قوائمھا في تستطيع األم المنشأة فإن ،4التطبيق إرشادات فقرة في الوارد الوسم من وبدالً 
 الصرفر سع مخاطرمن  تحوط نهأ على" أ" التابعة المنشأة في دوالر مليون 300 البالغ الخارجي االقتراض
". ب" بعةالتا المنشأةو" ج" التابعة المنشأة بين األمريكي الدوالر /االسترليني لجنيها جنبيتيناأل للعملتين الفوري
 القتراضاعلى  اليورو /األمريكي لدوالرجنبيتين ااأل العملتين صرفسعر  فرق إجمالي فإن الحالة ھذه وفي

 المالية القوائم في ثباتهإ ذلك من بدالً  يتم" أ" التابعة المنشأة في أمريكي دوالر مليون 300 البالغ الخارجي
  :كما يلي األم للمنشأة الموحدة

 ترجمة احتياطي ضمن مريكياأل الدوالر /االسترليني لجنيهجنبيتين ااأل للعملتين الفوري صرفال سعر تغير  •
 ".ج" التابعة بالمنشأة المتعلق األجنبية العمالت

 ضمن اليورو، إلى الُمترجم الياباني، الين /االسترليني لجنيهجنبيتين ااأل للعملتين الفوري صرفال سعر تغير  •
  الخسارة، أو الربح

  .اآلخر الشامل الدخل ضمن اليورو /ابانيالي لينجنبيتين ااأل للعملتين الفوري صرفال سعر تغير  •

نه أنشأة التابعة "أ" على مريكي في المأمليون دوالر  300ال تستطيع المنشأة األم وسم االقتراض الخارجي البالغ     6إرشادات التطبيق
سعر  اليورو/ الدوالر األمريكي ومخاطرجنبيتين األ للعملتينتحوط لكل من مخاطر سعر الصرف الفوري 

. ذلك أن ة الموحدةالجنيه االسترليني/ الدوالر األمريكي في قوائمھا الماليجنبيتين األللعملتين لصرف الفوري ا
ابعة "ب" أة التاداة التحوط الواحدة تستطيع تحوط المخاطر الموسومة نفسھا مرة واحدة فقط. وال تستطيع المنش

 جموعة التيارج المألن أداة التحوط يتم االحتفاظ بھا ختطبيق المحاسبة عن التحوط في قوائمھا المالية الموحدة 
  تضم المنشأة التابعة "ب" والمنشأة التابعة "ج".

  )؟15و 14(الفقرتان  التحوط بأداة يمكن االحتفاظ المجموعة في أي مكان ضمن

ة  ا يتعلق بمخاطر صرف، فإن إجمالي التغير في القيمة فيم5كما ورد في فقرة إرشادات التطبيق      7إرشادات التطبيق العمالت األجنبي
الغ  راض الخارجي الب تم تسجيله ضمن كلٍ  300على االقت ة "أ" ي أة التابع ون دوالر أمريكي في المنش  من ملي

امل اآل دخل الش اني) وال ين الياب ي/ ال دوالر األمريك وري لل عر الصرف الف اطر س ارة (مخ ربح أو الخس ر ال خ
بالين الياباني) في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم في غ /(مخاطر سعر الصرف الفوري لليورو اب المحاس ة ي

ألن  4بيقية التحوط الموسوم في فقرة إرشادات التطفاعلعن التحوط. ويتم تضمين كٍل من المبلغين لغرض تقويم 
ورو و ى الي الرجوع إل ابه ب تم حس ه ي د المتحوط ل ٍل من أداة التحوط والبن ة ك ة التغير في قيم ة اھو العمل لوظيفي

ق ااألللمنشأة األم مقابل الدوالر  اً لتوثي ة "ج"، وفق أة التابع ة للمنش ة الوظيفي ؤثر لتحوط. وال تمريكي وھو العمل
   ية التحوط.فاعلطريقة التوحيد (أي الطريقة المباشرة أو طريقة خطوة بخطوة) على تقويم 

 16تان لفقر(ا أجنبية د استبعاد عمليةالمبالغ الُمعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة عن
  )17و

 وأ الربح إلى األجنبية عمالتال ترجمة احتياطي من تصنيفھا الُمعاد المبالغ فإن ،"ج" التابعة المنشأة استبعاد عند     8التطبيق إرشادات
 :ھي األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في الخسارة

 يتطلب الذي المبلغ :"أ" التابعة للمنشأة أمريكي دوالر مليون 300 البالغ الخارجي باالقتراض يتعلق فيما  )أ(
 العمالت صرف ربمخاط فيما يتعلق القيمة في التغير إجمالي أي تحديده، 9 المالي للتقرير الدولي المعيار
    التحوط؛ من فاعلال الجزء أنه على اآلخر الشامل الدخل ضمن ثباتهإ تم الذي األجنبية

 يتم الذي المبلغ :"ج" التابعة المنشأة أمريكي في دوالر مليون 300 البالغ االستثمار بصافي يتعلق فيما  )ب(
 احتياطي فإن ،رةالمباش الطريقة األم المنشأة استخدمت وإذا. المنشأة تتبعھا التي التوحيد بطريقة تحديده
العملتين  صرف ربسع مباشرةً  تحديده يتم" ج" التابعة بالمنشأة فيما يتعلق لديھا األجنبية العمالت ترجمة

 احتياطي نفإ ،خطوةب خطوة طريقة األم المنشأة استخدمت وإذا. األمريكي الدوالر /اليورو األجنبيتين
 لعمالتا صرف باحتياطي تحديده يتم" ج" التابعة بالمنشأة فيما يتعلق لديھا األجنبية العمالت صرف
 لجنيها نجنبيتياأل العملتين صرف سعر يعكس الذي" ب" ابعةالت المنشأة بإثباته تقوم الذي األجنبية

 العملتين رفص سعر باستخدام األم للمنشأة الوظيفية العملةإلى  ُمترجم ،مريكياأل الدوالر /االسترليني
 في خطوةب خطوة لتوحيدا لطريقة األم المنشأة استخدام يتطلب وال. االسترليني الجنيه /ليوروا جنبيتيناأل

 عندما صنيفهت الذي سيُعاد جنبيةاأل العمالت صرف احتياطي مبلغ تحديد من يمنعھا وأ منھا بقةسا فترات
 دائمة بصفة خدمتاست قد كانت لو فيما ثباتهإ سيتم كان الذي المبلغ ھو ليكون" ج" التابعة المنشأة تستبعد
  . المحاسبية سياستھا على اعتمادا ،المباشرة الطريقة
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 )15و ،13و ،11 الفقرات( واحدة أجنبية عملية من أكثر تحوط

 دائما ھي األم، للمنشأة ةالموحد المالية القوائم في منھا تحوطال يمكن التي المخاطر، نأ التالية األمثلة توضح     9التطبيق إرشادات
 نع النظر وبغض ".ج"و" ب" التابعتين للمنشأتين والعملتين الوظيفيتين) اليورو( الوظيفية عملتھا بين المخاطر
 احتياطي يف تضمينھا تمي ةفاعل تحوطات تكون أن يمكن التي لمبالغقصى لاألالحد  فإن ،التحوطات وسم كيفية
 300ھما األجنبيتين نالعمليتي من كلٍ  تحوط عند األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في األجنبية العمالت ترجمة
سعر  رلمخاط استرليني جنيه مليون 341 ومبلغ األمريكي الدوالر /اليورو صرفسعر  لمخاطر دوالر مليون
 رفص سعارأ في التغيرات بسبب القيمة في األخرى التغيرات وتضاف. االسترليني الجنيه /اليورو صرف
 مبلغ وسم األم أةالمنش بإمكان فإن ،تأكيد وبكل. األم للمنشأة الموحد الخسارة أو الربح ضمن جنبيةاأل العمالت

 /مريكيألا لدوالرا جنبيتيناأل للعملتين الفوري صرفال سعر في للتغيرات - فقط- أمريكي والرد مليون 300
 جنبيتيناأل ينللعملت الفوري صرفال سعر في للتغيرات -  فقط- استرليني جنيه مليون 500 أو االسترليني الجنيه

  .اليورو /االسترليني لجنيها

 االسترليني والجنيه األمريكي دوالرالبكٍل من  تحوط أدواتب تحتفظ ماأل منشأةال

ادات ق إرش د   10التطبي ب ق أة ترغ ي األم المنش وطال ف ن  تح اطرم رف مخ الت ص ة العم ة األجنبي افي المتعلق ت بص ي ثمارھااس  ف
أة ة المنش ذلك" ب" التابع ك وك ة تل أة المتعلق ة بالمنش رض". ج" التابع أة أن افت تفظت األم المنش  أدواتب ح
وط بة تح دوالرب ةُمقوم مناس ي ال ه األمريك ترليني والجني تطيع االس مھا تس ا وس ى أنھ ات عل  تحوط
افي تثماراتھا لص ي اس أة ف ة المنش اة" ب" التابع ة والمنش وم". ج" التابع مل الوس ي وتش ت الت  طيعتس
 :اما يلي، ولكنھا ال تقتصر عليھ على الموحدة المالية قوائمھا في بھا القيام األم المنشأة

 300 البالغ ستثماراال لصافي تحوط على أنھا موسومة أمريكي دوالر مليون 300 بمبلغ تحوط أداة  )أ(
 فصرلسعر ال تعرضال ھي المخاطر نـ اعتبار مع" ج" التابعة المنشأة أمريكي في دوالر مليون
 اةدوأ" ج" تابعةال والمنشأة األم المنشأة بين) األمريكي الدوالر /اليورو( جنبيتيناأل للعملتين الفوري
 341 الغالب االستثمار لصافي تحوط نھاأ على موسومة استرليني جنيه مليون 341 مبلغإلى  تصل تحوط
 رفصسعر الل التعرض ھي المخاطر نـ اعتبار مع" ب" التابعة المنشأة استرليني في جنيه مليون
 ".ب" لتابعةا شأةوالمن األم المنشأة بين) االسترليني الجنيه /اليورو( جنبيتيناأل للعملتين الفوري

 مليون 300 غالبال االستثمار لصافي تحوط على أنھا موسومة أمريكي دوالر مليون 300 بمبلغ تحوط أداة   )ب(
 ريالفو صرفال لسعر التعرض ھي المخاطر نـ اعتبار مع" ج" التابعة المنشأة مريكي فيأ دوالر

" ج" ابعةالت المنشأةو" ب" التابعة المنشأة بين) ياألمريك الدوالر /االسترليني الجنيه( جنبيتيناأل للعملتين
 البالغ اراالستثم لصافي تحوط على أنھا موسومة استرليني جنيه مليون 500 مبلغإلى  تصل تحوط وأداة
 صرفال سعرل التعرض ھي المخاطر نأ اعتبار مع" ب" التابعة المنشأة في استرليني جنيه مليون 500

  ".ب" لتابعةا والمنشأة األم المنشأة بين) االسترليني الجنيه /اليورو( جنبيتيناأل للعملتين الفوري

تثمار صافي من مريكياأل الدوالر /اليورو صرفسعر  مخاطر تختلف    11التطبيق إرشادات أة اس أة في األم المنش ةا المنش " ج" لتابع
ورو صرفسعر  مخاطر عن ه /الي ترليني الجني تثمار صافي من االس أة اس أة في ماأل المنش ة المنش ". ب" التابع

ن ي ولك ة ف ي الموضحة الحال رة ف ادات فق ق إرش إن ،)أ(10التطبي أة ف مھا األم المنش وط داةأ بوس  دوالرالب التح
ي ي األمريك تفظ الت ا تح ون بھ د تك ل تحوطت ق ل – بالفع ن  –وبالكام اطرم عر  مخ ورو صرفس دوالر /الي  ال
أة في استثمارھا صافي من األمريكي ةالتا المنش أة قامت وإذا". ج" بع ً  األم المنش هب وطتح أداة بوسم أيضا  الجني
تثمارھا لصافي تحوط على أنھا بھا تحتفظ االسترليني الغ اس ون 500 الب ه ملي ترليني جني أة في اس ة المنش  التابع

إن ،"ب" غ ف ون 159 مبل ه ملي ترليني جني ن اس افي م تثمار ص ك، االس ذي ذل ل ال غ يمث ادل المبل  هبالجني المع
أة في األمريكي بالدوالر استثمارھا لصافي االسترليني ة المنش د يكونس ،"ج" التابع م ق ه تحوطال ت من  رتينم ل
  .األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في اليورو /االسترليني الجنيه صرفسعر  مخاطر

أة متوس إذا ،)ب(10التطبيق إرشادات فقرة في الموضحة الحالة في   12التطبيق إرشادات ال المتحوط المخاطر األم المنش ا ھ ى أنھ  عل
ين) األمريكي الدوالر /االسترليني الجنيه( جنبيتيناأل للعملتين الفوري صرفسعر الل التعرض ة أةالمنش ب  التابع

 من ريكياألم الدوالر /االسترليني الجنيهسعر صرف ب المتعلق فقط الجزء ذلك فإن ،"ج" التابعة والمنشأة" ب"
 العمالت ةترجم احتياطي في تضمينه تمي الذي ھو أمريكي دوالر مليون 300 البالغة تحوطھا أداة قيمة يف التغير

ه سعر صرف في للتغير المعادل( التغير من المتبقي أما". ج" التابعة بالمنشأة المتعلق األم للمنشأة األجنبية  الجني
أةللمن الموحد الخسارة أو الربح ضمن ضمينهت تميف) استرليني جنيه مليون 159 على اليورو /االسترليني  األم، ش

 بين ياالسترلين الجنيه /األمريكي الدوالر سعر صرف مخاطر وسم وألن. 5 التطبيق إرشادات فقرة في ورد كما
تكون  ألما المنشأة فإن ،اليورو /االسترليني الجنيه سعر صرف مخاطر يشمل ال" ج" و" ب" التابعتين المنشأتين

ً أي- قادرة غ يصل على وسم - ضا ى  مبل ون 500إل ه ملي ترليني جني تثمارھا صافي من اس أة في اس ةالت المنش  ابع
ي" ب" اطر ھ ار أن المخ ع اعتب عر التعرض م وري صرفال لس ين الف يناأل للعملت ه( جنبيت ترليني الجني  /االس

  ".ب" التابعة والمنشأة األم المنشأة بين) اليورو
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 األمريكي الدوالرب تحوط بأداة تحتفظ "ب" التابعة المنشأة

 متحصالته تحويل مت والذي أمريكي دوالر مليون 300 يبلغ خارجي بدين تحتفظ" ب" التابعة المنشاة أن افترض   13التطبيق إرشادات
 قد والتزاماتھا أصولھا من كالً  وألن. االسترليني الجنيهب ُمقوم الشركتين بين قرضمن خالل  األم المنشأة إلى

 التابعة لمنشأةا تستطيع. يتغير لم" ب" التابعة المنشأة أصول صافي فإن ،استرليني جنيه مليون 159 بمبلغ زادت
على  األمريكي الدوالر /االسترليني الجنيه صرفسعر  من مخاطر تحوط أنه على الخارجي الدين وسم" ب"

 وسم على محافظةال األم لمنشأةل يمكنو. الموحدة المالية قوائمھا في" ج" التابعة المنشأة في استثمارھا صافي
 في امريكي ردوال مليون 300 البالغ استثمارھا لصافي تحوط على أنھا تلك التحوط ألداة" ب" التابعة المنشاة
 وتستطيع ،)13 الفقرة نظرأ( األمريكي الدوالر /االسترليني الجنيه صرفسعر  مخاطرمن " ج" التابعة المنشأة
 غبكامله البال تثماراالس لصافي تحوط نھاأ على بھا تحتفظ التي االسترليني الجنيهب التحوط أداة وسم األم المنشأة

 التابعة المنشأة قبل من الموسوم ،األول التحوط تقويم ويتم". ب" التابعة المنشاة استرليني في جنيه مليون 500
وسوم الم ،الثاني حوطالت تقويم ويتم) رلينياالست الجنيه" (ب" التابعة للمنشأة الوظيفية العملة إلى بالرجوع ،"ب"

ر سع مخاطر فإن ،الحالة ھذه وفي). اليورو( األم للمنشأة الوظيفية العملة إلى بالرجوع ،األم المنشأة من قبل
 -  فقط- ھي" ج" التابعة المنشأة في األم المنشأة استثمار صافي من األمريكي الدوالر /االسترليني الجنيه صرف
 وليس األمريكي، رالدوالب التحوط بأداة األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في منھا تحوطال تم دق يكون التي

 سترلينياال الجنيه/اليورو صرفسعر  مخاطر فإن ولذلك. بكاملھا األمريكي الدوالر/اليورو صرفسعر  مخاطر
 تحوطال يمكن" ب" التابعة المنشأة ي فياسترلين جنيه مليون 500 البالغ األم المنشأة استثمار صافي من بكاملھا
  .األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في منھا

" ب" التابعة المنشأة لىإ السداد المستحق استرليني جنيه مليون 159 البالغ األم المنشأة قرض عن المحاسبة ولكن   14التطبيق إرشادات
 في استثمارھا صافي منجزءً  السداد المستحق ماأل المنشأة قرض يُعتبر لم وإذا. الحسبان في-يضا أ-  اخذھأ يجب

فإن  ،21 لدوليا المحاسبة معيار من 15 الفقرة في الواردة الشروط يستوفي ال بسبب أنه ،"ب" التابعة المنشأة
 وأ الربح منض إدراجه تمسي ترجمته عن الناشئ اليورو /االسترليني الجنيه جنبيتيناأل العملتين صرفسعر  فرق
إلى  السداد مستحقال استرليني جنيه مليون 159 البالغ القرض اعتبار تم ما وإذا. األم للمنشأة ةالموحد خسارةال

-   فقط- كونيس ذلك االستثمار صافي فإن ،األم المنشأة استثمار صافي من جزء نهأ على" ب" التابعة المنشأة
 مخاطرمن  له المتحوط البند نهأ على األم نشأةالم ستسمة الذي المبلغ تخفيض ويتم استرليني جنيه 341 بمبلغ
 وفقا ياسترلين جنيه مليون 341إلى  استرليني جنيه مليون 500 من اليورو /االسترليني الجنيه صرفسعر 

  .ذلكل

 وسم األم شأةلمنل يمكن هفإن ،"ب" التابعة المنشأة قبل من الموسومة التحوط عالقة بعكس األم المنشأة قامت إذا   15التطبيق إرشادات
 لصافي تحوط نهأ على ب" التابعة المنشأة به تحتفظ الذي أمريكي دوالر مليون 300 البالغ الخارجي االقتراض
 الدوالر /اليورو صرف سعر مخاطرمن " ج" التابعة المنشأة في أمريكي دوالر مليون 300 البالغ استثمارھا

 341إلى  يصلبلغ لم فقط تحوط على أنھا بنفسھا بھا تحتفظ يالت االسترليني الجنيهب التحوط أداة ووسم مريكياأل
 من كلٍ  ةيفاعل فإن ،الحالة ھذه وفي". ب" التابعة المنشأة في االستثمار صافيمن  استرليني جنيه مليون

ً ). اليورو( األم للمنشأة الوظيفية العملة إلى بالرجوع حسابھا يتمس التحوطين  ،التغير من كال نفإ لذلك، وتبعا
 التابعة منشأةال به تحتفظ الذي الخارجي االقتراض قيمة في ،االسترليني الجنيه /األمريكي الدوالر سعر صرفب
 المنشأة إلى دالسدا المستحق األم المنشأة قرض قيمة في ،اليورو /االسترليني الجنيهبسعر صرف  ،والتغير" ب"

 تياطياح في تضمينھما تمسي) مجموعه في واليور /مريكياأل الدوالر صرفبسعر  عادلأما ي" (ب" التابعة
مل وبالكا– بالفعل وطتتح قد األم المنشأة وألن. األم للمنشأة الموحدة المالية القوائم في األجنبية العمالت ترجمة

 إنھاف "،ج" التابعة المنشأة في استثمارھا صافي على األمريكي الدوالر/اليورو صرفسعر  مخاطرمن  –
 الجنيه/يوروال صرفسعر  مخاطرمن  استرليني جنيه مليون 341 إلى- فقط- يصل غمبلل تحوطال تستطيع

  ".ب" التابعة المنشأة في استثمارھا صافي على االسترليني
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 للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 17التفسير الدولي 

 توزيعات أصول غير نقدية على المالك

  المراجع

  2008" تجميع األعمال" (المنقح في  3المعيار الدولي للتقرير المالي(  
  ع""األصول غير النقدية المحتفظ بھا للبيع وعمليات التوزي 5المعيار الدولي للتقرير المالي  
  األدوات المالية: اإلفصاحات" 7المعيار الدولي للتقرير المالي"  
  القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي"  
  قياس القيمة العادلة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي"  
  2007"عرض القوائم المالية" (المنقح في  1معيار المحاسبة الدولي(  

  األحداث بعد فترة التقرير" 10الدولي معيار المحاسبة" 
  
  خلفية

 

أرباح على توزيعات على أنھا نقدية) الصول غير األبخالف النقدية (أصول ع ـبتوزي –أحيانا  –منشأة الوم ـــتق             1
ً  -يمكن للمنشأة . في تلك الحاالت، بصفتھم مالك1مالكھا غير نقدية أو  إما أصولمالكھا خيار استالم  تمنح أن -  أيضا

كيفية محاسبة المنشأة عن إلرشادات عن بديل نقدي. وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي طلبات 
  تلك التوزيعات.مثل 

 على التوزيعاتأن تقيس بھا لمنشأة الكيفية التي ينبغي على اعن  إرشاديا ال توفر المعايير الدولية للتقرير المالي دليالً             2
تفاصيل  أن تعرضمن المنشأة  1). يتطلب معيار المحاسبة الدولي األرباح ليھا عادة بتوزيعاتإ مالكھا (يشار

 اإليضاحاتو في افي قائمة التغيرات في حقوق الملكية  إمالمالك على اعلى أنھا توزيعات  المثبتة توزيعات األرباح
  المرفقة بالقوائم المالية. 

  
  النطاق

 

  : بصفتھم مالك مالكھاعلى من قبل المنشأة  التالية من التوزيعات غير التبادلية لألصول األنواع ينطبق ھذا التفسير على          3

في  ُعرفتكما  األعمال منشآت وأ(مثل بنود العقارات واآلالت والمعدات،  نقديةالغير  األصولتوزيعات  ) أ(
في  ُعرفتكما  االستبعاد مجموعاتملكية في منشأة أخرى أو  ، أو حصص3المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .)5المعيار الدولي للتقرير المالي 

  اصول غير نقدية أو بديل نقدي.  إمالمالك خيار استالم ا تمنح التي توزيعاتال )ب(

 أدواتنفس الفئة من لمالك لا جميع - بشكل متساوي - فيھا  يُعالجعلى التوزيعات التي  -فقط  -ينطبق ھذا التفسير             4
 حقوق الملكية.

 األطراف أونفس الطرف  للسيطرة من قبليخضع في النھاية والذي غير نقدي  أصلال ينطبق ھذا التفسير على توزيع  5
 يع.تقوم بالتوزالتي لمنشأة لوالموحدة  المنفصلة، والمنفردة،قبل وبعد التوزيع. وينطبق ھذا االستثناء على القوائم المالية 

قبل  األطراف النھاية للسيطرة من قبل نفسغير النقدي في  األصليخضع عندما ، ال ينطبق ھذا التفسير 5قا للفقرة وف           6
أنھم  األفرادمجموعة من يجب اعتبار 'نه أعلى  3من المعيار الدولي للتقرير المالي  2تنص الفقرة بووبعد التوزيع. 

سياساتھا  سلطة التحكم في - بشكل جماعي  – يكون لديھم نتيجة لترتيبات تعاقدية،و، عندما ما، على منشأة ونسيطري
 عليه، حتى يكون التوزيع خارج نطاق ھذا التفسير وبناءً . 'منافع من أنشطتھا للحصول على وذلكالمالية والتشغيلية 

 ترتيبات تعاقدية،لنتيجة أن يكون،  قبل وبعد التوزيع، يجب ھي التي تسيطر على األصل األطرافأن نفس  استناداً إلى
تقوم  التينھائية على المنشاة الجماعية السلطة مثل تلك التسلموا التوزيع  من حملة األسھم بعينھممجموعة  لدي

 بالتوزيع. 

 بالسيطرة ولكنھا تحتفظ بعض حصص ملكيتھا في منشأة تابعة منشأةعندما توزع ، ال ينطبق ھذا التفسير 5قا للفقرة وف           7
 المنشأة التابعة لھا،حصة غير مسيطرة في ل ينتج عنه إثبات المنشاةالتي تقوم بتوزيع  ،المنشأةتقوم على المنشأة التابعة. 

 . 10عن التوزيع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  بالمحاسبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أنھا حقوق ملكية المالك على أنھم حملة األدوات المصنفة على 1معيار المحاسبة الدولي من  7تعرف الفقرة  1
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من قبل  المحاسبةغير نقدي. وال يتناول  أصل تقوم بتوزيعمن قبل الشركة التي  المحاسبة - فقط –يتناول ھذا التفسير              8
  سلمون مثل ھذا التوزيع.تالذين ي حملة األسھم

  إلشكالا 

 اً التزام أن تثبتمالكھا، يجب عليھا على المعنية  األصول بأن توزعمنشأة عن توزيع ويصبح عليھا التزام العندما تعلن            9
 ، يتناول ھذا التفسير الموضوعات التالية:وبالتالي. بتوزيع أرباح واجب السداد

 ؟توزيع أرباح واجب السداد أن تثبتلمنشأة على ا ينبغي متى ) أ(

 ؟أن تقيس بھا توزيع أرباح واجب السدادلمنشأة الكيفية التي ينبغي على اما ھي  ) ب(

فرق بين  تقوم بالمحاسبة عن أيأن ينبغي عليھا ، كيف توزيع أرباح واجب السداد بتسويةعند قيام المنشأة  ) ج(
 ؟اجب السدادلتوزيع أرباح و المبلغ الدفتريلألصول الموزعة و الدفتري المبلغ

  

  اآلراءإجماع 
  

  السداد واجب األرباح توزيع إثباتتوقيت 

 خارج تصرف يصبحو - المناسب  بالشكل -  أرباح توزيع اعتمادعندما يتم  أرباح توزيع بدفعااللتزام  أن يُثبتيجب          10
 وھو التاريخ الذي: ،المنشاة

أو  اإلدارةمن قبل  ،أرباح توزيعب اإلعالن، على ألسھممثل حملة ايتم فيه التصديق من قبل السلطة المعنية،  ) أ(
 ، أوھذا التصديق تتطلب السلطة القانونية تكان إذامثالً، اإلدارة مجلس 

 ال تتطلب السلطة القانونية تكان إذامثالً،  اإلدارةأو مجلس  اإلدارةمن قبل  أرباح، توزيعاإلعالن عن يتم فيه  )ب(
ً تصديق ً  ا   . إضافيا

  السداد واجب رباحاأل توزيعقياس 

مالكھا بالقيمة العادلة على أنھا توزيعات أرباح على غير نقدية  أصولااللتزام بتوزيع  أن تقيسيجب على المنشأة           11
 سيتم توزيعھا. التيلألصول 

 

 توزيع أن تقدرى المنشأة يجب علفغير نقدي أو بديل نقدي،  أصل إمامالكھا خيار استالم  تمنح المنشأةكانت  إذا            12
المالك لكل  المرتبط باختيارباألخذ في الحسبان كال من القيمة العادلة لكل بديل واالحتمال  السداد واجب األرباح

   بديل.

 األرباح الدفتري لتوزيع وتعدل المبلغأن تراجع ، يجب على المنشأة التسويةوفي تاريخ  تقرير في نھاية كل فترة    13
على أنھا ضمن حقوق الملكية  السداد واجب األرباح الدفتري لتوزيع المبلغأي تغيرات في  أن تثبتو ،السداد واجب

    .تعديالت لمبلغ التوزيع

الدفتري لتوزيع  المبلغالموزعة و الدفتري لألصول المبلغ فرق بينأي المحاسبة عن 
   توزيع األرباح واجب السدادالمنشأة تسوية عند األرباح واجب السداد 

 المبلغ الدفتريالفرق في حالة وجوده، بين  أن تثبتيجب عليھا  ،السداد واجب األرباح لتوزيع المنشأة تسويةعند             14
  .الخسارة أو ضمن الربح السداد واجب األرباح والمبلغ الدفتري لتوزيعلألصول الموزعة 

  العرض واإلفصاح

  .الخسارةأو  الربحمستقل ضمن على أنه بند  14الفقرة في  الموضحالفرق  أن تعرضيجب على المنشأة      15

ً عن المعلومات التالية أن تُفصحيجب على المنشأة             16   :، إذا كان منطبقا

 ة.في بداية ونھاية الفتر السداد واجب األرباح لتوزيع الدفتري المبلغ ) أ(

المثبت  ، في المبلغ الدفتريي سيتم توزيعھالتغير في القيمة العادلة لألصول التانتيجة  ،الزيادة أو النقص )ب(
 .13قا للفقرة وفالفترة  خالل
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وقبل التصديق على  فترة التقريربعد نھاية  ،غير نقدي بتوزيع أصل أرباح عن توزيع باإلعالنمنشأة القامت  إذا     17
 عن: أن تُفصحصدار فيجب عليھا لإلالقوائم المالية 

 .الذي سيتم توزيعه األصلطبيعة  ) أ(

  فترة التقرير.في نھاية كما لألصل الذي سيتم توزيعه  لمبلغ الدفتريا ) ب(

 ،مبلغھا الدفتريكانت مختلفة عن  إذا، نھاية فترة التقريرفي كما الذي سيتم توزيعه  العادلة لألصلالقيمة  )ج(
)، (ب93والمطلوبة بموجب الفقرات القيمة العادلة تلك  لقياسالمستخدمة  (الطرق) ومعلومات عن الطريقة

   .13للتقرير المالي الدولي  من المعيار 99و(ز) و(ط) و
  
  سريانالتاريخ 
 

. أو بعده 2009يوليو  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  -بأثر مستقبلي  -ھذا التفسير  أن تطبقيجب على المنشأة     18
يوليو  1التفسير على فترة تبدأ قبل منشأة ھذا إذا طبقت ال وال يسمح بالتطبيق بأثر رجعي. ويسمح بالتطبيق المبكر.

ً عن تلك الحقيقة  أن تفصح، يجب عليھا 2009 )، 2008في الُمنقح ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي  أن تطبق وأيضا
(الُمعدل بموجب ھذا  5 المعيار الدولي للتقرير المالي)، و2008في مايو  الُمعدل( 27ومعيار المحاسبة الدولي 

  .التفسير)

. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل 7، الفقرة 2011، المصدر في مايو 10 المعيار الدولي للتقرير المالي لعدّ  19
  .10 المعيار الدولي للتقرير الماليعندما تطبق 

التعديل يجب على المنشأة أن تطبق ذلك  17الفقرة  2011، المصدر في مايو 13 المعيار الدولي للتقرير الماليل عدّ          20
  .13 المعيار الدولي للتقرير الماليعندما تطبق 
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   19 المالي للتقرير الدولية المعايير لجنة تفسيرات تفسير
  إطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية

  
 المراجع

 

 1 المالية القوائم وعرض عدادإل إطار 

 السھم أساس على الدفع" 2 المالي للتقرير الدولي المعيار" 
 األعمال تجميع" 3 المالي للتقرير الدولي المعيار" 
 المالية األدوات" 9 المالي للتقرير الدولي ارالمعي" 
 العادلة القيمة قياس" 13 المالي للتقرير الدولي المعيار" 

 المالية القوائم عرض" 1 الدولي المحاسبة معيار" 

 واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8 الدولي المحاسبة معيار" 
 العرض: المالية األدوات" 32 الدولي المحاسبة معيار"  
  

  
   الخلفية

 

بشكل كامل أو بشكل جزئي – االلتزام بإطفاء المدين قيام عنه ينتج مما مالي التزام شروط بشأن التفاوض ودائن مدين يعيد قد       1
 بحقوق دينال قايضاتم"على أنھا  – أحيانا- المعامالت ھذه إلى ويُشار. الدائن إلى ملكية حقوق أدوات إصدارمن خالل  –
 ھذه مثل عن المحاسبة كيفية بشأن رشاداتإل طلبات المالي للتقرير الدولية المعايير لجنة تفسيرات تلقت وقد". ملكيةال

  .المعامالت

  
 النطاق

 

 المنشأة قيام وينتج عنھا مالي التزام شروط بشأن التفاوض عادةإ تمت عندما المنشأة المحاسبة من قبل التفسير ھذا يتناول      2
  .الدائن من قبل المحاسبة يتناول وال. أو جزء منه المالي االلتزامكل  إلطفاء لى دائن المنشأةإ ملكية حقوق دواتأ بإصدار

 :يكون فيھا حاالت في معامالت على التفسير ھذا تطبيق لمنشأةل ال يجوز        3

ً -  الدائن     ) أ(   .مباشر غير وأ مباشر حالي مساھم بصفته ويتصرف مباشر غير أو مباشرا مساھما - أيضا

 المعاملة جوھر ينطويو وبعدھا المعاملة قبل األطراف وأ الطرف نفس من قبل سيطرةلل خاضعان والمنشأة الدائن   ) ب(
 .المنشأة إلى ملكيةال حقوقفي  مساھمات وأ من قبل المنشأة، ملكية حقوقل توزيع على

ً  عادية أسھم إصدارمن خالل  يالمال االلتزام إطفاء   ) ج(   .المالي لاللتزام األصلية لشروطل يتم وفقا

  
 إلشكاالتا

  :التالية اإلشكاالت التفسير ھذا يتناول       4

ً عوض" ،منه جزء وأ ،مالي لتزاماالكل  إلطفاء التي يتم إصدارھا منشأةال ملكيةحقوق  أدواتتُعد  ھل     ) أ( ً مدفوع ا  وفقاً " ا
 ؟9 المالي للتقرير الدولي المعيار من3-3- 3 للفقرة

 ھذا مثل إلطفاء التي تم إصدارھا الملكية حقوق دواتأل -بشكل أولي – قياسالب تقوم نأ منشأةال على ينبغي كيف  ) ب(
 المالي؟ االلتزام

 قياسال ومبلغ ؤهطفاإ تم الذي المالي لاللتزام الدفتري المبلغ بين فرق أي عن المحاسبة منشأةال على ينبغي كيف  ) ج(
  ؟الُمصدرة الملكية حقوق دواتأل ولياأل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".المالي التقرير مفاھيم إطار" بـ" اإلطار" الدولية المحاسبة معايير مجلس استبدل، 2010 سبتمبر في 1
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 جماعاإل
 
ا        5 رة وفق ن 3.3.3 للفق ارمال م دولي عي رل ال الي لتقري د ،9 الم وق أدوات إصدار يع ة حق أةال ملكي ى منش اء دائنال إل ل  إلطف ك

دفوعا عوضا ،منه جزء وأ ،مالي لتزاماال ى ويجب. م أة عل زاماال حذف المنش اليال لت زاماال من جزء أو( م اليال لت  من) م
ً  إطفاؤه تم قد يكون عندما، وفقط عندما، المالي مركزھا قائمة   .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من3.3.1 للفقرة وفقا

 ،منه جزء وأ ماليال لتزاماالكل  إلطفاء دائنال إلىالتي تم إصدارھا  الملكية حقوق دواتأل -بشكل أولي – ثباتاإل يتم عندما       6
 القيمةتلك  قياس الممكن غير من نيك لم ما الُمصدرة، الملكية حقوق ألدوات العادلة بالقيمة قياسھا المنشأة على يجبإنه ف

  .بطريقة يمكن االعتماد عليھا– العادلة

 عندئذ يجبإنه فبطريقة يمكن االعتماد عليھا، –الُمصدرة  الملكية حقوق ألدوات العادلة القيمة من غير الممكن قياس كان إذا        7
 مالي اللتزام العادلة القيمة قياس عندو. طفاؤهإ تم الذي ليالما لاللتزام العادلة القيمة تعكس بحيث الملكية حقوق دواتأ قياس
ار من 47 الفقرة ال تنطبقفإنھا  ،)الطلب تحت وديعة مثل( طلبتحت ال ميزة ينطوي علىو طفاؤهإ تم دولي المعي ر ال  للتقري

  .13 المالي

 في بتعديل يتعلق المدفوع العوض من جزء كان إذا ما تقويم المنشأة على يجبف ،المالي االلتزام من - فقط-  جزء إطفاء إذا تم       8
ً  يبقى الذي االلتزام شروط  ،االلتزام من المتبقي الجزء شروط في بتعديل تعلقي المدفوع العوض من جزء كان وإذا. قائما

 الذي تزاماالل من الجزء وذلك إطفاؤه تم الذي االلتزام من الجزء ذلك بين المدفوع العوض تخصيص المنشأة على يجبإنه ف
ً  يبقى  بھذا القيام عند بالمعاملة الصلة المتعلقة ذات والظروف الحقائق جميع الحسبان في األخذ المنشأة على ويجب. قائما

  .التخصيص

دفتري المبلغ بين ثبات الفرقإ يجب       9 زام ال الي لاللت زاماال من جزءال أو( الم اليال لت ذي) م م ال اؤه ت دفوع والعوض ،إطف  ،الم
ً  ،الخسارة أو الربح نضم  أدوات وقياس-بشكل أولي – ثباتإ ويجب. 9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 3-3-3 للفقرة وفقا
  ).االلتزام ذلك من جزء أو( المالي االلتزام إطفاء الذي يتم فيه تاريخال في الُمصدرة الملكية حقوق

ً  العوض تخصيص يجبإنه ف ،المالي االلتزام من - فقط-  جزء إطفاء عندما يتم    10  العوض يشكل أن ويجب. 8 للفقرة وفقا
 االلتزام كان فإذا. فعليا تعديلھا تم قد المتبقي االلتزام ذلك شروط كانت إذا ما تقويم من جزءً  المتبقي لاللتزام الُمخصص

 جديد التزام ثباتإو األصلي لاللتزام إطفاء نهأ على التعديل عن المحاسبة المنشأة على يجبإنه ف ،فعليا تعديله تم قد المتبقي
  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار من 2-3-3 الفقرة بموجب مطلوب ھو كما

ً  ثباتھاإ تمي التي الخسارة أو المكسب عن فصاحاإل المنشأة على يجب     11 د أنھا على 10و 9 للفقرتين وفقا تقل بن ربح ضمن مس  ال
  .اإليضاحات ضمن أو الخسارة أو

  
 والتحول سريانال اريخت
 

دأ التي السنوية لفتراتل التفسير ھذا تطبيق المنشأة على يجب      12 و 1 في تب ده أو 2010 يولي محو. بع التطبيق يُس  وإذا. األبكر ب
  .الحقيقة تلك عن اإلفصاح عليھا فيجب ،2010 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة التفسير ھذا بتطبيق المنشأة قامت

ً  المحاسبية السياسة في التغيير تطبيق لمنشأةا على يجب    13  يتم مقارنة فترةأبكر  بداية من 8 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
  .عرضھا

  ]حذفت[     14

 عند التعديل ذلك تطبيق المنشأة على ويجب. 7 الفقرة ،2011 مايو في الُمصدر ،13 المالي للتقرير الدولي المعيار لعدّ     15
  .13 المالي للتقرير الدولي رالمعيا تطبيقھا

    ]حذفت[      16

. يجب 16و 14وحذف الفقرتين  10, و9, 7, 5, 4، الفقرات 2014، الُمصدر في يوليو 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ      17
  .9على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 IFRIC" 20تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "
  سطحي منجممن  اإلنتاج مرحلة في إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية تكاليف

 

  المراجع

  

 "إطار مفاھيم التقرير المالي" 

  عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي" 

  المخزون" 2معيار المحاسبة الدولي" 

  العقارات واآلالت والمعدات" 16معيار المحاسبة الدولي" 

  األصول غير الملموسة" 38معيار المحاسبة الدولي" 

  

  الخلفية

  
") للوصول ةالترابي أو ةالصخري الطبقة(" فضالت حفر المنجمإزالة قد تجد المنشآت أنه من الضروري  ،في عمليات التعدين السطحي 1

  ".إزالة الطبقة الصخرية أو الترابيةبأنه " إلزاله فضالت الحفرنشاط ال ھذا . ويٌعرفالمعدن الخام طبقاتإلى 
  
باعتبارھا جزًء من التكلفة  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةرسملة تكاليف  ،اإلنتاج) بدايةمنجم (قبل اليتم عادة خالل مرحلة تطوير       2

تلك التكاليف المرسملة على أساس منتظم، عادةً باستخدام  استنفادمنجم. ويتم استھالك أو ال تشييدوتطوير و ،القابلة لالستھالك لبناء
  بمجرد بداية اإلنتاج. ،طريقة وحدات اإلنتاج

  
 منخالل مرحلة اإلنتاج  الترابية أو الصخرية الطبقة زالةإلوتكبد تكاليف  الترابية أو الصخرية الطبقة رفعقد تستمر منشأة تعدين في       3

  منجم.  ال
  
بنسبة  فضالت حفر إزالتھاتم يالتي  الموادأن تكون ، اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة، عندليس من الضروري      4

ً سففي أغلب األحيان  ؛100% الت الحفرالخام و المعدن من تكون مزيجا بةفض الت الخام إلى  المعدن . ويمكن أن تتراوح نس فض
سبة متدنية من  إزالة مواد. وقد ينتج عن مربحةعالية  رتبةإلى  اقتصادية ذات جدوى متدنية غير رتبة من الحفر الخام المعدن ذات ن
الت الحفرإلى  الحة  الموادبعض  فض تخدام،الص تخد لالس ا - اإلزالة هؤدي ھذتامھا إلنتاج المخزون. وقد التي يمكن اس إلى  -أيض

بة أعلى من  الموادأعمق من  طبقاتالوصول إلى  أة ا يعود على. ومن ثم فضالت الحفرالخام إلى المعدن التي تحتوي على نس لمنش
الخام الصالح لالستخدام الذي يمكن استخدامه إلنتاج المخزون وتحسين المعدن : الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةمنفعتان من نشاط 

  التي سيتم تعدينھا في فترات مستقبلية. الموادالوصول إلى كميات إضافية من لفرص 

بان       5 ي الحس ير ف ذا التفس ذ ھ تيأخ بة  توقي ة المحاس ل -وكيفي كل منفص ئتين  -بش ين الناش ك المنفعت ن تل اط عع ةن نش  إزال
  والحقاً.    -بشكل أولي –، وكذلك كيفية قياس تلك المنفعتين الترابية أو الصخرية الطبقة

  

  النطاق

  
ير على تكاليف       6 الت الحفرينطبق ھذا التفس طحي خالل مرحلة اإلنتاج  إزالة فض اط التعدين الس منجم ال منالتي يتم تكبدھا في نش

  ).اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة تكاليف(
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  اإلشكاالت

  
 :التالية اإلشكاالتيتناول ھذا التفسير       7

 

 على أنھا أصل. اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة تكاليفإثبات     )أ(

 .الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط الناشئ عن ألصللالقياس األولي     )ب(

  .الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ لألصلالقياس الالحق     )ج(

  

  اإلجماع

  

  أصل أنھا على اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة تكاليفإثبات 
  

، "المخزون" 2وفقاً لمبادئ معيار المحاسبة الدولي  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةيجب على المنشأة المحاسبة عن تكاليف نشاط   8
. ويجب على المنشأة إثبات ھذه يتم إنتاجهفي شكل مخزون  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةتتحقق من نشاط  التي بقدر المنفعة وذلك

ً تحسين تُعد التيالمنفعة  بقدر ،التكاليف على أنھا أصل غير متداول الخام، في حال تم استيفاء الضوابط المعدن الوصول إلى لفرص  ا
 أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصلأنه "على أدناه. ويشير ھذا التفسير إلى األصل غير المتداول  9واردة في الفقرة ال

 ".الترابية

  إذا، وفقط إذا، تم استيفاء كل ما يلي: الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصليجب على المنشأة إثبات   9
 

الخام) المرتبطة المعدن الوصول إلى كتلة  لفرص المستقبلية (تحسين االقتصادية المنفعة أن تتدفق إلى المنشأةمن المحتمل   )أ(
 .الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةبنشاط 

 
 الوصول إليھا.  فرص تم تحسين قد الخام التيالمعدن كتلة لمكون ال تحديدتستطيع المنشأة   )ب(
  
  بذلك المكون. ةالمرتبطو الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةبنشاط  المتعلقةقياس التكاليف  -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -يمكن   )ج(

  
بة عن     10 لايجب المحاس ئ ألص اط عن الناش خرية الطبقة إزالة نش ين الترابية أو الص افي على أنه تحس ل في  إض . وبعبارة قائمأص

  .قائممن أصل  جزء على أنه الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصلأخرى، ستتم المحاسبة عن 
  

كما  هعلى أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس ھو نفس الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصلتصنيف  يكون  11
 الناشئ األصلعلى المنشأة أن تصنف يجب ھي التي ستحدد ما إذا كان  القائم. وبعبارة أخرى، فإن طبيعة ھذا األصل القائمألصل ل

  على أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس. الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن

  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ لألصلالقياس األولي 
  

مجموع التكاليف  بكونھابالتكلفة،  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ ألصلاقياس  -بشكل أولي – يجب على المنشأة  12
الوصول إلى المكون المحدد  من فرص الذي يحسنو بالتكلفة الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاطألداء  -بشكل مباشر -المتكبدة 
مباشر. قد تحدث بعض العمليات العرضية في نفس وقت بشكل –له  تعزى التي اإلضافيةالتكاليف  حصة منلخام، زائداً للمعدن ا
 الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط الستمرارضرورية  ليستولكنھا  ،اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط
 عن الناشئ األصلتكلفة  ضمنالتكاليف المرتبطة بھذه العمليات العرضية  إدراجكما ھو مخطط له. وال يجوز  اإلنتاج مرحلة في

  .الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط
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المخزون الذي تم كلفة تو الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصل تكلفة -بشكل منفصل -عندما ال يمكن تحديد  13
لمخزون الذي تم بين كل من ا اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الصخرية الطبقة إزالةإنتاجه، فإن يجب على المنشأة تخصيص تكاليف 

ھذا و. نتاجلإل ئمقياس مالم يستند إلىتخصيص للباستخدام أساس  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصلوإنتاجه 
مستقبلية الفعة منال قدرالخام، ويجب استخدامه كمؤشر مرجعي لتحديد المعدن للمكون المحدد لكتلة  هإلنتاج يجب احتسابلمقياس ال

  :أمثلة مثل ھذه المقاييس ومنضافي. اإلنشاط الناشئة عن ال

  .التكلفة المتوقعة إلى بِالنّْسبَةِ تكلفة المخزون المنتج  أ)(

  .الخامالمعدن وذلك لحجم معين من إنتاج  ،المتوقع الحجم إلى بِالنّْسبَةِ المستخرجة  فضالت الحفرحجم  ب)(

المعدن معينة من  وذلك لكمية ،المحتوى المعدني المتوقع استخراجه إلى بِالنّْسبَةِ لخام المستخرج للمعدن االمحتوى المعدني   ج)(
  الخام المنتج.

  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ ألصللالقياس الالحق 
  

إما بتكلفته أو بمبلغه المعاد تقويمه  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصل تسجيليجب  ،بعد اإلثبات األولي  14
  منه. جزءً  يُعدالذي  القائملألصل  ةالمستخدم الطريقةھبوط، بنفس الوخسائر  االستنفادمطروحا منه االستھالك أو 

على مدى العمر اإلنتاجي  ،على أساس منتظم الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ األصل استنفاديجب استھالك أو   15
. الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاطلنتيجة كالوصول إليھا  يصبح من الممكنالخام التي المعدن المتوقع للمكون المحدد لكتلة 

  تطبيق طريقة وحدات اإلنتاج ما لم تكن ھناك طريقة أخرى أكثر مناسبة.ويجب 

 نشاط عن الناشئ األصل استنفاداستھالك أو  والذي يستخدم عند ،الخامالمعدن سيختلف العمر اإلنتاجي المتوقع للمكون المحدد لكتلة   16
األصول المرتبطة منجم نفسه والاستھالك أو إطفاء  يستخدم عندالذي عن العمر اإلنتاجي المتوقع  ،الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة

تحسيناً لفرص الوصول  الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط يحقق المحدودة التي فيھا الحاالتنجم. ويٌستثنى من ذلك تلك المعمر ب
مثل المكون يالخام المتبقية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث ھذا قرب نھاية العمر اإلنتاجي للمنجم عندما المعدن كتلة  مجمل إلى

  الخام التي يتم استخراجھا. المعدن المحدد الجزء األخير من كتلة
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أ الملحق
  والتحول النفاذ تاريخ

  .التفسير من األخرى األجزاء صالحية نفس وله التفسير ھذا من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذايُعد 

 طبقت وإذا. األبكر بالتطبيق ويُسمح.  بعده أو م2013 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات التفسير ھذا تطبيق المنشأة على يجب    1أ
  .الحقيقة ھذه عن اإلفصاح عليھا يجب فإنه أبكر، لفترة التفسير ھذا المنشأة

أة على يجب     2أ ير ھذا تطبيق المنش خرية الطبقة إزالة تكاليف على التفس  بداية في والتي يتم تكبدھا اإلنتاج مرحلة في الترابية أو الص
  .بعدھا أو معروضة فترة أبكر

ً - تم إثباته أصل أيرصيد  تصنيف إعادة يجب معروضة، فترة أبكر بداية في     3أ  الترابية أو الصخرية الطبقة زالةإل نشاط عننتج  – سابقا
 صلاأل من جزءعلى أنه ") الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ السابق األصل(" اإلنتاج مرحلة خاللالقيام به  تم

يكون  أن يمكن الذي الخام المعدن لكتلة محددال مكونال المتبقي من ، بقدرالترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط به يرتبط القائم الذي
 ً  مدى على األرصدة ھذهمثل  استنفاد أو استھالك يجبو. الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ السابق األصلب مرتبطا
 الطبقة إزالة نشاط عن ناشئ سابق صلأل رصيد كل الذي يرتبط به الخامالمعدن  لكتلة المحدد للمكون المتبقي المتوقع اإلنتاجي العمر

  .الترابية أو الصخرية

 فإنه ،الترابية أو الصخرية الطبقة إزالة نشاط عن الناشئ السابق األصل يرتبط به الخامالمعدن  لكتلةمحدد  مكون إذا لم يكن ھناك     4أ
  .معروضة فترة أبكر بداية في االفتتاحية المبقاة األرباح في إثباته يجب
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  IFRIC" 21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "
  الرسوم

  

  المراجع

  
  " "عرض القوائم المالية 1معيار المحاسبة الدولي  •

  " التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءو"السياسات المحاسبية  8معيار المحاسبة الدولي  •

  " "ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي  •

  "المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" 20معيار المحاسبة الدولي  •

  " "اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة 24معيار المحاسبة الدولي  •

  ""التقارير المالية األولية 34معيار المحاسبة الدولي  •

  " "المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول  المحتملة 37معيار المحاسبة الدولي  •

 جھزةاأل نفايات –محددة سوق في المشاركة عن الناشئة"االلتزامات  IFRIC" 6لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " تفسير  •

 "لكترونيةواإل الكھربائية

  

  الخلفية

  
 الرسوم عن لمحاسبةبشأن ا رشاداتإل طلبات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي تلقتقد تقرض الحكومة رسوماً على المنشأة. وقد   1

بدفع الرسوم التي تتم المحاسبة عنھا وفقاً لمعيار  التزامالذي يتم فيه إثبات  بالتوقيت التساؤل تعلقيو. الرسوم تدفع التي للمنشأة المالية القوائم في
  ."المحتملة واألصول المحتملة وااللتزامات المخصصات" 37المحاسبة الدولي 

  

  النطاق

  
ً -ناول . ويت37الدولي  المحاسبة معيارضمن نطاق  االلتزامذلك  عندما يقع رسم دفعب لتزامااليتناول ھذا التفسير المحاسبة عن   2  المحاسبة - أيضا

  .مؤكدان ومبلغه الذي يكون توقيته رسمال دفعب التزامعن 

إذا كان  ما إلقرارر األخرى المنشأة تطبيق المعايي على ينبغي. رسم دفعب التزامإثبات  نعال يتناول ھذا التفسير المحاسبة عن التكاليف التي تنشأ   3
  .مصروف أو أصلينشأ عنه  رسم دفعب التزامإثبات 

  
ً  يُعد الرسم التفسير، ھذا ألغراض    4  أو/و أنظمةأي ( لتشريع وفقاً  المنشآت على اتالحكومتفرضه  ،اقتصادية منافع تنطوي على لموارد تدفقاً خارجا

  :بخالف ،)لوائح
 

حاسبة الدولي التي تقع ضمن نطاق معيار الم الدخل ضرائب(مثل  أخرى معاييرتقع ضمن نطاق  التيوالخارجة من الموارد  التدفقاتتلك   )أ(
 ). "الدخل ضرائب" 12

  .التشريع خرق بسبب التي يتم فرضھا األخرى الجزاءاتأو  الغرامات  )ب(

  .دوليةأو وطنية أو  ،محلية كانت سواًء المشابھة الھيئاتو الحكومية الوكاالتوالحكومة،  إلى" الحكومة" تشير
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  .ريف رسمال تستوفي تع حكومةالتعاقدية مع  اتفاقيةبموجب  اتأو تقديم خدم ،أصل قتناءألجل االمنشأة  المقدمة من قبلالدفعة  إن  5

  .االنبعاثات إطالق حقوق تبادل مخطط نعالتي تنشأ  االلتزاماتھذا التفسير على  تطبيقب غير ُمطالبة المنشأة      6

  

  اإلشكاالت

  
 :التالية اإلشكاالتيتناول ھذا التفسير  رسم، دفعب التزامالمحاسبة عن  لتوضيح      7

 رسم؟ دفعب التزامإثبات  ينشأ عنهھو الحدث الملزم الذي  ما  )أ(

 التشغيل يكون المتسبب فيهسوف  رسم دفعبضمني  التزاممستقبلية  فترة خالل التشغيللالستمرار في  االقتصادية حتميةال ينشأ عن ھل  )ب(
 المستقبلية؟ الفترة تلك خالل

 مستقبلية؟ال فترةتلك ال التشغيل خالل يتسبب فيهسوف  مرس دفعب قائم التزاماالستمرارية أن يكون على المنشأة  افتراضيعني  ھل  )ج(

 ؟مع مرور الوقت تدريجي بشكل الحاالت،في بعض  ،ينشأ أنه أم معينة، زمنية لحظة في رسم دفعب لتزاماال إثبات يتم ھل  )د(

 معين؟ أدنى حد إلى الوصولسوف ينشأ إذا تم  رسم دفعب التزامإثبات  عنهينشأ ھو الحدث الملزم الذي  ما(ھـ)    

  نفسھا؟ ھي القوائم المالية األوليةو في القوائم المالية السنوية ،رسم دفعب لتزاماالإثبات  مبادئ ھل(و)   

  

  اإلجماع

  
إذا كان النشاط  ،. فعلى سبيل المثالالتشريع في محدد ھو كما الرسم، دفعفي  سببتالم النشاط ھو رسم دفعب التزام ينشأ عنهإن الحدث الملزم الذي   8

في فترة سابقة، فإن الحدث الملزم  دتول الذياإليراد  يستند إلى الرسم ذلك احتساب كانفي الفترة الحالية و إيراد توليد ھو الرسم دفعفي  سببتالم
 .حالي التزامإليجاد  ،كافياولكنه ليس  اً،في الفترة الحالية. ويعد توليد اإليراد في الفترة السابقة ضروري إيراد توليد ھو الرسم لذلك

– اقتصاديا- مضطرة لهالمنشأة  لكون كنتيجةً مستقبلية  فترة خالل التشغيل المتسبب له يكونوف س رسم دفعبضمني  التزامليس على المنشأة   9
  .المستقبلية الفترة تلك خالل في التشغيل الستمرارل

  .مستقبلية فترة خالل التشغيل المتسبب فيهسيكون  رسم دفعب قائم التزامعلى المنشأة  أن االستمرارية افتراض في ظلال يعني إعداد القوائم المالية   10

 دفع يتسبب في(أي إذا كان النشاط الذي  الزمنفترة من كان الحدث الملزم يقع على مدى  إذا - تدريجيبشكل – رسمبدفع  االلتزاميتم إثبات   11
). فعلى سبيل المثال، إذا كان الحدث الملزم ھو توليد اإليراد على مدى فترة من الزمنيحدث على مدى  ،كما ھو محدد بموجب التشريع ،الرسم

  .اإليراد ذلك المنشأة تولد بحسب ماالمقابل  االلتزاميتم إثبات  هفإن ،فترة من الزمن

متوافقة  زامتااللذلك  عن الذي ينشأ االلتزامأن تكون المحاسبة عن  يجبإنه ف ،الوصول إلى حد أدنى ينشأ عندما يتم رسمبدفع  االلتزامإذا كان   12
 حدول إلى ). فعلى سبيل المثال، إذا كان الحدث الملزم ھو الوص11و 8الفقرتين  وبالتحديد،لھذا التفسير ( 14-8في الفقرات  المحددةمع المبادئ 

 ذلك إلى الوصوليتم  ماالمقابل عند االلتزامأو المبيعات المتولدة أو المخرجات المنتجة)، فإنه يتم إثبات  اإليراد مبلغل أدنى حدمثل ( للنشاط أدنى
  .للنشاط األدنى الحد

 دفعب لتزامااللذلك، فإن  ونتيجة .السنوية المالية القوائم في التي تطبقھا األولي المالي التقرير في اإلثبات مبادئنفس على المنشأة تطبيق  يجب 13
  :رسم

  .األولي المالي التقرير فترة نھاية في الرسم دفعب قائم التزاملم يكن ھناك  إذا في التقرير المالي األولييجوز إثباته  ال )أ(

  .األولي المالي التقرير فترة نھاية في الرسم دفعب قائم التزامإذا وجد  األولي المالي التقرير في يجب إثباته  )(ب

  .الرسم ذلك دفعب قائم التزامعليھا بعد  ليسمقدماً ولكن  رسم قامت بدفع كانت قد يجب على المنشأة إثبات أصل إذا  14
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  أ الملحق
  والتحول النفاذ تاريخ

  .التفسير من األخرى األجزاء صالحية نفس وله التفسير ھذا من يتجزأ ال جزءً  الملحق ھذا يُعد 

 ھذا المنشأة طبقت وإذا. األبكر بالتطبيق ويُسمح.  بعده أو م2014 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات التفسير ھذا تطبيق المنشأة على يجب  1أ 
  .الحقيقة ھذه عن اإلفصاح عليھا يجب فإنه أبكر، لفترة التفسير

ً  - رجعي بأثر- التفسير لھذا األولي التطبيق من الناتجة المحاسبية السياسات في يراتيالتغ عن المحاسبة يجب   2أ  8 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
  ."واألخطاءالمحاسبيةالتقديراتفيوالتغييرات المحاسبية السياسات"
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   SIC"10" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير
 عدم وجود عالقة محددة باألنشطة التشغيلية –المساعدة الحكومية 

 

 المراجع

   
  
  التقديرات المحاسبية واألخطاءيرات في يالسياسات المحاسبية والتغ"8معيار المحاسبة الدولي"  
  فصاح عن المساعدة الحكوميةالمحاسبة عن المنح الحكومية واإل" 20معيار المحاسبة الدولي" 
  

  اإلشكال

  
قطاعات صناعية  أومعينة  قاليمأإما في  أو الدعم طويل األجل ألنشطة األعمال تشجيعال إلى للمنشآت قد تھدف المساعدة الحكومية الدولفي بعض       1

ھي مثلة مثل ھذه المساعدة أباألنشطة التشغيلية للمنشأة.  بشكل محددتكون شروط الحصول على مثل ھذه المساعدة مرتبطة ال معينة. وقد 
  :التي منشآتال إلىتحويالت الموارد من قبل الحكومات 

  .؛ أوبعينھاتعمل في صناعة     (أ) 

ً  تستمر في العمل في صناعات تمت  (ب)    أو ؛خصخصتھا حديثا

  .   قل تطوراً أدارة اعمالھا في مناطق إو تستمر في أتبدأ    (ج) 

جب المحاسبة ت وبناًء عليه، 20كانت مثل ھذه المساعدة الحكومية ھي "منحة حكومية" ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  إذاما  القضية ھي    2 
  عنھا وفقا لھذا المعيار.

  

  جماعاإل

 
 بشكل محددحتى لو لم تكن ھناك شروط تتعلق  20في معيار المحاسبة الدولي لوارد تعريف المنح الحكومية ا للمنشآت تستوفي المساعدة الحكومية    3

مباشر بشكل ضافتھا إقطاعات صناعية معينة. مثل ھذه المنح ال يجوز  أومعينة  أقاليمفي بأن تعمل طلب تخالف المبباألنشطة التشغيلية للمنشأة 
  .حملة األسھمحصص  إلى

  

  تاريخ االجماع

  
  .1998يناير 

  

  السريانتاريخ 

  
  .8المحاسبة عن التغييرات في السياسة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أن تتم  . ويجب1998غسطس أ 1في  سارياً يصبح ھذا التفسير 
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   SIC"25" السابقة الدولية التفسيرات لجنة تفسير
  لحملة أسھمھاو أ لمنشأةلالتغيرات في الوضع الضريبي –ضرائب الدخل

 

  المراجع

  2007في  الُمنقح( "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي(  
  رات في التقديرات المحاسبية واألخطاءيالسياسات المحاسبية والتغي" 8معيار المحاسبة الدولي"  
  ضرائب الدخل" 12معيار المحاسبة الدولي" 

  

  اإلشكال

أة أو لقد يكون ل            1 ريبي لمنش ع الض ھمھاتغير في الوض أة من خالل زيادة أو تخفيض لحملة أس  ما عليھا أو لھا من آثار على المنش
ريبة. وقد يحدث  ول الض بيل المثال ذلك،التزامات أو أص أة في أ إدراج بعد ،على س وق الماليةدوات حقوق ملكية المنش  بعدأو  الس

 قد ،. ونتيجة لمثل ھذا الحدثأجنبيبلد  إلىمسيطر  حامل أسھمانتقال بعد  –يضا أ-ھذا  عادة ھيكلة حقوق ملكية المنشأة. وقد يحدثإ
 ضريبةحوافز ضريبية أو تصبح خاضعة لمعدل  تكسب أو تخسرقد  ،على سبيل المثال ؛بشكل مختلف -المنشأة للضريبة  تخضع

 مختلف في المستقبل.

التزامات أو أصول الضريبة  ما على المنشأة أو لھا من على فوري أثر لحملة أسھمھالمنشأة أو لقد يكون لتغير في الوضع الضريبي             2
 فيالتغير  أثرعلى  باالعتماد ،ثبتة من قبل المنشأةالتزامات أو أصول الضريبة المؤجلة المُ  منالتغير  ضخفّ الحالية. قد يزيد أو يُ 

 المنشأة.    والتزامات المبلغ الدفتري ألصول أو تسوية ن استردادعتنشأ سوف الوضع الضريبي على اآلثار الضريبية التي 

  .لحملة أسھمھاأو  لھا وضع الضريبياللتغير في لعلى المنشأة المحاسبة عن اآلثار الضريبية  ينبغيكيف  اإلشكال ھو            3

  

  جماعاإل

في المبالغ المثبتة خارج الربح أو الخسارة.  تخفيضاتأو  اتزياد لحملة أسھمھامنشأة أو لال ينشأ عن التغير في الوضع الضريبي ل            4
الربح أو الخسارة  ضمن لحملة أسھمھالتغير في الوضع الضريبي للمنشأة أو لالضريبة الحالية والمؤجلة  على ثارإدراج اآلويجب 
اإ ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة ،حداث ينتج عنھاأما لم تكن تلك اآلثار تتعلق بمعامالت أو  ،للفترة ر على ض فة أو تحميل مباش

منالمبالغ المثبتة  علىحقوق الملكية أو لمبلغ المثبت ال امل  ض ريبة. وتلك اآلثار اآلخرالدخل الش التي تتعلق بتغيرات في  على الض
من مدرجةفي نفس الفترة أو فترة مختلفة (غير  ،حقوق الملكيةلمبلغ المثبت ال ارة) ض افتھإيجب تحميلھا أو  ،الربح أو الخس –ا ض

ثباتھا إالدخل الشامل اآلخر فيجب  ضمنمثبتة المبالغ الالضريبة التي تتعلق بعلى ما تلك اآلثار أحقوق الملكية.  على -بشكل مباشر 
 الدخل الشامل اآلخر.    ضمن

  

  جماعتاريخ اإل

  
  .1999غسطس أ

  

  السريانتاريخ 

  
  .8يرات في السياسات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ي. ويجب المحاسبة عن التغ2000يوليو  15في  سارياً  اإلجماعيصبح ھذا 

فقد عدل  ،ضافة لذلكإالمعايير الدولية للتقرير المالي.  جميع أجزاء المستخدمة في المصطلحات) 2007في  الُمنقحعدل معيار المحاسبة الدولي (
منشأة معيار المحاسبة الدولي الذا طبقت إ. وأو بعده 2009يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في لتطبيق تلك التعديالت . يجب على المنشأة 4الفقرة 

 .األبكرتلك الفترة ليجب تطبيق تلك التعديالت ف ،بكرأفترة ل) 2007في  الُمنقح(
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  SIC" 29لجنة التفسيرات الدولية السابقة "تفسير 
: إفصاحاتترتيبات امتياز الخدمة العامة

 

  المراجع

  
  عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي" 

  2007(المنقح في  "الماليةعرض القوائم " 1معيار المحاسبة الدولي(  

 2003(المنقح في  "العقارات واآلالت والمعدات" 16 معيار المحاسبة الدولي(  

  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" 37معيار المحاسبة الدولي"  

  2004(المنقح في  "األصول غير الملموسة" 38معيار المحاسبة الدولي(  

 المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير "IFRIC" 12 "ترتيبات امتياز الخدمة العامة" 

 

  اإلشكال

  
مرافق اقتصادية واجتماعية  إلى الوصولخرى (المانح) لتقديم خدمات تتيح للعموم حق أمنشأة (المشغل) في ترتيب مع منشأة القد تدخل        1

مرافق  ترتيبات امتياز الخدمة العامةمثلة أ ومنبما في ذلك ھيئة حكومية.  ،اع خاصطمنشأة قو أرئيسة. قد يكون المانح منشأة قطاع عام 
مثلة الترتيبات ومن أوشبكات االتصاالت.  ،والمطارات ،والجسور ،واألنفاق ،ومواقف السيارات ،والطرق السريعة ،مداد المياهإمعالجة و

وصيانة  ،تشغيل خدماتھا الداخلية (مثل مقصف الموظفينباالستعانة بمصادر خارجية لأة منشالقيام  عامة ترتيبات امتياز خدمة ال تُعدالتي 
  وظائف المحاسبة وتقنية المعلومات).و ،المبنى

  فترة االمتياز: ألجلالمشغل  إلى ما يليالمانح نقل  على-بشكل عام – ترتيب امتياز الخدمة العامة ينطوي         2

   ،مرافق اقتصادية واجتماعية رئيسة إلى الوصولالحق في تقديم خدمات تتيح للعموم حق    (أ) 

   ،و أصول مالية محددةأ ،و أصول غير ملموسةأ ،الحق في استخدام أصول ملموسة ،في بعض الحاالت  (ب) 

  المشغل:  على مقابلالفي و

  ؛رة االمتيازالتعھد بتقديم الخدمات وفقا ألحكام وشروط معينة خالل فت  (ج) 

ً عندما    (د)   الُمكتسبةو أفي بداية فترة االمتياز و/ التي تم الحصول عليھاعادة الحقوق إالتعھد بأن يتم في نھاية فترة االمتياز  ،يكون ُمنطبقا
  خالل فترة االمتياز.

  تقديم خدمات عامة. بالتزام، ويتحمل ،على حقن المشغل يحصل أھي  ترتيبات امتياز الخدمة العامةلجميع  المشتركة إن الخاصية        3

  في القوائم المالية لمشغل ولمانح.الواردة يضاحات اإل ضمنفصاح عنھا ماھي المعلومات التي ينبغي اإل اإلشكال ھو       4

احاتللتقرير المالي جوانب  الموجودةالمعايير الدولية  –بالفعل -تناولت         5 (على  ترتيبات امتياز الخدمة العامةببعض  معينة تتعلق وإفص
المعيار الدولي للتقرير المالي وينطبق  ،العقارات واآلالت والمعداتمن على اقتناء بنود  16معيار المحاسبة الدولي  ينطبق ،سبيل المثال

ول 16 بة الدولي  ،على عقود إيجار األص ة).  38وينطبق معيار المحاس ول غير الملموس  رغم من ذلك، قد ينطويوبالعلى اقتناء األص
ارتھا،ما لم تكن العقود  ،المعايير الدولية للتقرير الماليفي  يتم تتناولھالم  تنفيذيةعقود  علىعامة ترتيب امتياز خدمة  وفي  ُمتوقع خس

  .   لعامةترتيبات امتياز الخدمة اضافية لإ إفصاحاتھذا التفسير  يتناول ،. لذلك37ھذه الحالة يطبق معيار المحاسبة الدولي 
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  جماعاإل

  
على المشغل يجب . وترتيب امتياز الخدمة العامةخذ في الحسبان جميع جوانب األيجب  ،يضاحاتاإل ضمنالمناسبة  اإلفصاحاتتحديد  عند       6

  في كل فترة: عما يليفصاح والمانح اإل

  وصف للترتيب.     (أ) 

وتواريخ  ،(مثل فترة االمتياز ھاوالتأكد من ،ھاوتوقيت ،مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية علىالمھمة للترتيب التي قد تؤثر  الشروط  (ب) 
  عادة التفاوض).إعادة التسعير أو إعليه تحديد  ساس الذي يتم بناءً عادة التسعير واألإ

  :المناسب) ما ھو حسببالفترة الزمنية او المبلغ  أو ،(مثل الكمية مدىطبيعة و  (ج) 

  الحقوق في استخدام أصول محددة.   ) 1(

  خدمات. ،و الحقوق في توقع تقديمأ ،االلتزامات بتقديم   ) 2(

  معدات.الالت واآلعقارات ومن البنود  ،و بناءأ ،االلتزامات باقتناء   ) 3(

  أصول محددة في نھاية فترة االمتياز. استالم،و الحقوق في أ بتسليم،االلتزامات  ) 4(

  نھاء.التجديد واإلخيارات    ) 5(

  ).ةرئيس إصالحاتالحقوق وااللتزامات األخرى (مثل    ) 6(

  التغييرات في الترتيب التي تحدث خالل الفترة.    (د) 

 تصنيف ترتيب الخدمة.  التي تم بھا  يةكيفال   ) ـ(ھ

و أمالي  مقابل أصل تشييدثباتھا في الفترة عند مبادلة خدمات إو الخسائر التي تم أرباح يراد واألإلفصاح عن مبلغ ايجب على المشغل اإل     أ 6
  أصل غير ملموس.

ً المطلوبة  اإلفصاحاتيجب تقديم        7 لكل فئة - مجمعو بشكل أ عامة، لكل ترتيب امتياز خدمة -بشكل منفرد -من ھذا التفسير  6لفقرة ل وفقا
على سبيل المثال، ( متشابھة طبيعة خدمات ذات تنطوي على عامة امتياز خدمة لترتيبات تجميع ھي والفئة. ترتيبات امتياز الخدمة العامةل

  .واالتصاالت ومعالجة المياه) ،الرسوم خدمات تحصيل

  

  جماعتاريخ اإل

  
  . 2001مايو 

  

 السريانتاريخ 

  
  

ً يصبح ھذا التفسير    .2001ديسمبر  31من  ساريا

 تفسيراتذا طبقت المنشأة تفسير لجنة وإو بعده. أ 2008يناير 1لفترات التي تبدأ في لأ 6(ھـ) و6في الفقرتين  الوارديجب على المنشأة تطبيق التعديل 
  تلك الفترة األبكر. ليجب تطبيق التعديل فإنه  ،بكرأفترة ل 12المعايير الدولية للتقرير المالي 

  
. يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي 5قرة الف 2016المصدر في يناير  16عّدل المعيار الدولي للتقرير المالي 

  .16للتقرير المالي 
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    SIC"32التفسيرات الدولية السابقة " لجنة تفسير
   اإلنترنت على موقع تكاليف ـ الملموسة غير األصول

  

 المراجع

  
 األعمال تجميع" 3 المالي للتقرير الدولي المعيار"
 العمالء مع العقود من اإليرادات" 15 المالي للتقرير الدولي المعيار" 
 اإليجار عقود" 16 المالي للتقرير الدولي المعيار" 
 2007 سبتمبر في الُمنقح" (المالية القوائم عرض" 1 الدولي المحاسبة معيار( 
 2003 في الُمنقح" (المخزون"  2 الدولي المحاسبة معيار( 
 2003 في الُمنقح"(والمعدات واآلالت العقارات،"  16 الدولي المحاسبة معيار( 
 2004 في الُمنقح" (األصول قيمة في الھبوط"  36 الدولي المحاسبة معيار( 
 2004 في الُمنقح"(الملموسة غير األصول"  38 الدولي المحاسبة معيار( 

 
  

  اإلشكال

 موقع يُستخدم وقد. الخارجي أو الداخلي للوصول هوتشغيلخاص بھا  على اإلنترنت موقع تطويرل داخلية نفقة منشأةال تتحمل قد 1
 تقديمو منشأة،بال الخاصة خدماتالو منتجاتلل والدعاية ترويجال مثل متنوعة ألغراض ،الخارجي للوصول صمممُ  ،على اإلنترنت

 الشركة سياسات لحفظ ،الداخلي للوصول صمممُ  ،على اإلنترنت موقع يُستخدم وقد. وخدمات منتجات وبيع إلكترونية، خدمات
 .المالئمة المعلومات وللبحث عن ،ئھاعمال وتفاصيل

:يلي كما على اإلنترنت موقع تطوير مراحل توضيح يمكن 2

 .األفضليات واختيار البدائل تقويمو المواصفات،و األھداف تحديدو الجدوى، دراسات إجراء التخطيط ويشمل  )أ(

 التشغيل، وبرمجيات األجھزة وتطوير وشراء المجال، اسم على الحصول يشملو—األساس والبنية التطبيق تطوير   )ب(
  .اإلجھاد واختبار طورةالمُ  التطبيقات وتحميل

 .اإلنترنت صفحات شكل تصميم يشملو—التخطيطي التصميم تطوير  )ج(

 الموقع على ،التخطيطية أو نصيةال ذات الطبيعة المعلومات، وتحميل وإعداد وشراء، إنشاء، يشملو—المحتوى تطوير  )د(
 منفصلة بيانات قواعد في تُحفظ أن إما يمكن المعلومات ھذه. الموقع على اإلنترنت تطوير استكمال قبل اإلنترنتعلى 
 .اإلنترنت صفحات في – مباشرةً  – أن تًرمز أو على اإلنترنت الموقع) من ليھاإ يتم الوصول أو( مع تتكامل

 التطبيقات، زيوتعزبصيانة  المنشأة تقوم المرحلة، ھذه وخالل. التشغيل مرحلة تبدأ ،على اإلنترنت الموقع تطوير يكتمل نما إ 3
. على اإلنترنت الموقع ومحتوى التخطيطي، والتصميم األساس، والبنية

تكون  الخارجي، أو الداخلي للوصول وتشغيله بالمنشأة خاص اإلنترنت على موقع تطوير على داخلي إنفاق عن المحاسبة عند 4
 :ھي اإلشكاالت

 ؛ و38 الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات يخضع داخلياً  ولدتمُ  ملموس غير أصل ھو على اإلنترنت الموقع كان إذا ما  )أ(

.اإلنفاق اھذ لمثل ةالمناسب المحاسبية المعالجة  )ب(

 اإلنتاج، وخوادم التدريج، وخوادم اإلنترنت، خوادم مثالً ( أجھزة وتشغيل وتطوير، شراء، على اإلنفاق على التفسير ھذا ينطبق ال 5
 ذلك، إلى باإلضافة. 16 الدولي المحاسبة معيار بموجب عنھا يُحاسب النفقة ھذه مثل) موقع على اإلنترنت. اإلنترنت ووصالت

 تلقي يتم عندما النفقة، تُثبت فإنه اإلنترنت، علىالمنشأة  موقع يستضيف إنترنت خدمة موفر على نفقة المنشأة تتحمل عندما
 .1"اإلطار"و ،88. 1 الدولي المحاسبة معيار بموجب مصروف أنھا على الخدمات،
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 لألعمال العادي السياق في للبيع منشأةال قبل من بھا الُمحتفظ الملموسة غير األصول على 38 الدولي المحاسبة معيار ينطبق ال 6
إيجار األصول غير الملموسة التي يتم المحاسبة عقود  أو) 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  2معيار المحاسبة الدولي  انظر(

 على اإلنترنت موقع تشغيل أو تطوير اإلنفاق على على التفسير ھذا ينطبق ال ،ثم ومن. 16عنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 16أو تلك التي يتم المحاسبة عنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  أخرى لمنشأة للبيع) على اإلنترنت موقع برمجيات أو(

  

 اإلجماع

 غير أصل ھو الخارجي، أو الداخلي الوصول ألجل يكون والذي التطوير، عن ينشأ والذي بالمنشأة، الخاص اإلنترنت على الموقع 7
ً  متولد ملموس  . 38 الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات يخضع داخليا

 المنشأة، تستطيع ،عندما وفقط ،عندما ملموس غير أصل أنه على التطوير عن ينشأ الذي على اإلنترنت الموقع يُثبت أن يجب 8
، أن تستوفي 21. 38 الدولي المحاسبة معيار في وضحةاألولي المُ  والقياس لإلثبات العامة بالمتطلبات االلتزام إلى باإلضافة
 التدليل على متطلب أن تستوفي على قادرة المنشأة تكون قد بالتحديد، .57. 38 الدولي المحاسبة معيار في الواردة المتطلبات

 عندما، )د(57. 38 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا محتملة مستقبلية اقتصادية منافع على اإلنترنت موقعھا بھا سيولد ية التيكيفال
. الطلبات يمدتق تمكين من المباشرة اإليرادات ذلك في بما إيرادات، توليد على قادرا على اإلنترنت الموقع يكون المثال، سبيل على

 لترويجل – رئيس بشكل أو فقط –تم تطويره  ،على اإلنترنت موقع بھا سيولد التي الكيفية التدليل على على قادرة غير المنشأةتكون 
 مثل تطوير على اإلنفاق كامل أن يُثبت يجب وبالتالي محتملة، مستقبلية اقتصادية منافع الخاصة بھا، وخدماتھا منتجاتھال والدعاية

 .تحمله عند مصرف أنه على على اإلنترنت الموقع ھذا

 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا منشأةبال خاص على اإلنترنت موقع وتشغيل تطوير على داخلي أي إنفاق عن المحاسبة يجب أن تتم 9
 تطوير ومرحلة) على اإلنترنت الموقع وصيانة الموظفين تدريب مثالً ( ألجله نفقة تحمل تم نشاط كل طبيعة أن تُقوم ويجب. 38

 التوضيحي المثال في إرشادات إضافية توفير تم( المناسبة المحاسبية المعالجة تحديدعند  التطوير بعد ما أو على اإلنترنت الموقع
 :المثال سبيل فعلى). التفسير لھذا المرافق

 النفقة أن تُثبت يجب .56–54. 38 الدولي المحاسبة معيار في البحث مرحلة – طبيعتھا في  – التخطيط مرحلةتشبه   )أ(
 .تحملھا ما يتمعند مصروف أنھا على المرحلة ھذه في التي تم تحملھا

 الذي بالقدر ى،المحتو تطوير ومرحلة ،التخطيطي التصميم ومرحلة األساس، البنية وتطوير التطبيق مرحلةتشبه   )ب(
 في – منشأةالخاصة بال خدماتالو منتجاتلل الدعاية والترويج بخالف ألغراض تم تطويره قد ىالمحتو فيه يكون
 ھذه في تحملھا تم التي النفقة درجتُ  أن يجب .64–57 .38 الدولي المحاسبة معيار في التطوير مرحلة –اطبيعتھ
 يمكن عندما التفسير ھذا من 8 للفقرة وفقا ملموس غير أصل أنه على ثبتمُ  على اإلنترنت موقع تكلفة ضمن المراحل

 العمل على قادرا ليكون على اإلنترنت الموقع إعداد أو إنتاج أو إلنشاء ضرورية وتكون –بشكل مباشر  – النفقة نسبه
 بخالف( محتوى إنشاء أو شراء على النفقة درجتُ  أن يجب المثال، سبيل على. اإلدارة قبل من المقصودة بالطريقة
التي  نفقةال أو ،اإلنترنتعلى  لموقع محدد بشكل) منشأةالخاصة بال خدماتالو منتجاتلل ويروج يعلن الذي المحتوى
 التطوير تكلفة ضمن ،على اإلنترنت الموقع على) إنتاج إلعادة ترخيص اقتناء أتعاب مثالً ( المحتوى استخدام من تمكن
 بند على النفقة أن تُثبت يجوز ال ،71. 38 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا ذلك، من وبالرغم. الشرط ھذا يُستوفى ماعند
 غير أصل تكلفة من جزء أنھا على السابقة، المالية القوائم في مصروف أنه على –بشكل أولي  – ثبتأُ  ملموس غير

ً  – المحتوى توفير تميو بالكامل، النشر والتأليف حق تكاليف عندما تُستنفد مثالً،( الحق تاريخ في ملموس  على – الحقا
  . )على اإلنترنت موقع

والترويج  إلعالنل المحتوى تم به تطوير الذي بالقدر المحتوى، تطوير مرحلة في تحملھا يتم التي النفقة تُثبت أن يجب   )ج(
 تحملھا عند مصروف أنھا على ،)للمنتجات الرقمية الفوتوغرافية الصور مثالً ( منشأةبال والخدمات الخاصة منتجاتلل

 صور خذال مھنية خدمات على نفقة عن المحاسبة عند المثال، سبيل على. (ج)69. 38) الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 تلقي عند مصروف أنھا على النفقة أن تُثبت يجبفإنه  عرضھا، ولتعزيز منشأةالب والخدمات الخاصة لمنتجاتل رقمية

   .على اإلنترنت الموقع على الرقمية الصور عرض عند وليس ،العملية خالل المھنية الخدمات

 ھذه في تحملھا يتم التي النفقة تُثبت أن ويجب. على اإلنترنت موقع تطوير أن يكتمل بمجرد التشغيل مرحلة تبدأ   )د(
  .18. 38 الدولي المحاسبة معيار في اإلثبات ضوابط تستوفي لم ما تحملھا ما يتمعند مصروف أنھا على المرحلة
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