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   محاسبیة الھامةاالختصارات ال
صطلح المقابل باللغة االنجلیزیةالم  معنى المصطلح باللغة العربیة  االختصار 

 International Accounting Standards  لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
Committee IASC 

 International Accounting Standards  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة
Board IASB 

 International Accounting Standards IASs  معاییر المحاسبة الدولیة
 Standing Interpretation Committee SIC  لجنة تفسیرات معاییر المحاسبة الدولیة

والمقبولة   المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا
  قبوال عاما

International Public Sector 
Accounting Standards IPSASs 

 Recommended Practice Guidelines RPGs  أدلة العمل الموصى بھا
 General Purpose Financial Reports GPFRs  ذي األغراض العامة قوائم المالیة ال

 International Financial Reporting  ییر التقاریر المالیة الدولیةامع
Standards IFRSs 

 International Financial Reporting  لجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة
Interpretation Committee IFRIC 

 International Financial Reporting  لجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة
Standards Interpretation Committee IFRSIC 

 Financial Accounting Standards  مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي
Board FASB 

 Securities & Exchange Committee SEC  لجنة األسھم والبورصة األمریكیة

 Statement of Financial Accounting  نشرة معاییر المحاسبة المالیة األمریكیة
Standards SFAS 

 Statement of Financial Accounting  نشرة مفاھیم المحاسبة المالیة األمریكیة
Concepts SFAC 

 Share Appreciation Rights SARs  حقوق تحسین أسعار األسھم
 Net Realizable Value NRV  القیمة القابلة للتحقق

 Special  Purpose Entity SPE  المنشأة ذات الغرض الخاص
 Cash Generating Unit CGU  وحدة تولید النقد

 Non-Controlling Interests NCI  الحقوق غیر المسیطر علیھا
 Fair Value Through Profit or Loss FVTPL  الخسارة أوالقیمة العادلة من خالل الربح 

 Fair Value Through Surplus or  العجز أو الفائضالقیمة العادلة من خالل 
Deficit FVTSD 

 Profit or Loss P/L  الخسارة/الربح 
 Surplus or Deficit S/D  العجز/الفائض

 Other Comprehensive Income OCI  بنود الدخل الشامل األخرى
 Available for Sale AFS  متاحة للبیعاالستثمارات ال

 Loans and Receivables LAR  القروض والحسابات المدینة
 Held for Trading HFT  االستثمارات المقتناة للمتاجرة

 Held to Maturity HTM  االستثمارات المقتناة لحین االستحقاق
 Property, Plant, & Equipment  PPE  والمعدات المنشآتالممتلكات، 

 Government Business Enterprises GBEs  وحدات األعمال الحكومیة
 Non-governmental Organizations NGOs  المنظمات غیر الحكومیة

 .General Purpose Financial Reporting GPFRs  التقاریر المالیة ذات االستخدام العام
 Public Non-financial Corporations. PNFC  الشركات العامة غیر المالیة

 Public Financial Corporations PFC  الشركات العامة المالیة
 General Governmental Sector GGS  القطاع الحكومي العام
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 المختصرةالمحاسبة الدولية معايير 
2015  

  المقدمة
ة      بة الدولی اییر المحاس ا لمع ب ملخص ذا الكتی من ھ  International Accountingیتض

Standards )IASs(     ة ة الدولی اریر المالی اییر التق  International Financial Reporting، ومع
Standards )IFRSs(      ام ة للقطاع الع اییر المحاسبة الدولی  International Public Sector، ومع

Accounting Standards)IPSASs(   ة بة الدولی اییر المحاس یرات مع  Standing، وتفس
Interpretation Committee )SIC(    ة ة الدولی اریر المالی  International، وتفسیرات معاییر التق

Financial Reporting Interpretation Committee)IFRIC( راء ین الق ك لتمك ، وذل
  .والمستخدمین بالرجوع إلیھ خالیا من التفصیالت التي یجدونھا في الكتب المتخصصة

  :ھذه المعاییر حسب التسلسل التاليؤلف رد المأوتحقیقا للغایة من الملخص، فقد و
ة . 1 ة الدولی اریر المالی اییر التق بة   IFRSs مع اییر المحاس ن مع ا م ا یقابلھ ا وم ل أرقامھ ب تسلس حس

  .IPSASsالدولیة للقطاع العام 
ة . 2 بة الدولی اییر المحاس ة    IASsمع بة الدولی اییر المحاس ن مع ا م ا یقابلھ ا وم ل أرقامھ ب تسلس حس

  .IPSASsم للقطاع العا
ة  . 3 ة      أو  IFRICتفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولی اییر المحاسبة الدولی ا   SICتفسیرات مع وم

  .IPSASsیقابلھا من معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 
  .IFRS for SMEsمعیار التقاریر المالیة الدولیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة . 4
اییر المحاسبة الد  . 5 ام    مع ة للقطاع الع ة        IPSASsولی اریر المالی اییر التق ي مع ل ف ا مقاب یس لھ ي ل الت

ة ة   أو IFRSs الدولی بة الدولی اییر المحاس تند    IASsمع ار المس ك المعی ي ذل ا ف ىبم اساأل إل  س
  .النقدي

ة    ة الدولی اریر المالی اییر التق ن مع ار م ل معی ة ك ي نھای ة   أوIFRSs وف بة الدولی اییر المحاس مع
IASsة  ، ت رض مقارن ع م ع ار م ة IPSASمعی وده  ذات العالق د وج ص   عن رض ملخ م ع ذلك ت ، ك

ة    بة الدولی اییر المحاس یرات مع ة     SICلتفس ة الدولی اریر المالی اییر التق یرات مع ع  IFRIC، وتفس م
  . IASs أو IFRSsالمعیار ذات العالقة من معاییر 

ذلك  المعاییر ذات العالق إلىوال یغني ھذا الملخص عن الرجوع  ة كما صدرت بكافة تفصیالتھا، ك
  .الكتب المتخصصة الغنیة باألمثلة والتمارین لتغني فھم ھذه المعاییر إلى

  
  أسأل اهللا أن یفید بھ

  
  المؤلف                                                                     

  الدكتور خالد جمال الجعارات
khaledjaarat@yahoo.com  
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  معاییر المحاسبة الدولیة  إلىالمدخل 
General Background to International Accounting 

Standards 
  

 إعدادتحقیق االتساق بین الدول المطبقة للمعاییر في مجال : الھدف من معاییر المحاسبة الدولیة: ًالأو
ي   ة الت وائم المالی اذ          الق ة اتخ ي عملی ا ف تناد إلیھ ن االس ة ویمك ة للمقارن ة قابل ات مالی من معلوم تتض

  .القرارات
ة  ) 1: (المقصود بالمعاییر المحاسبیة الدولیة: ثانیًا  Internationalمعاییر التقاریر المالیة الدولی

Financial Accounting Standards      ـ ا اختصارًا ب ا    ) IFRSs(ویرمز لھ در منھ د ص  15وق
ة     1/9/2014یارًا لغایة مع ة الدولی اریر المالی اییر التق ى  IFRSs، وینصرف المعنى الضیق لمع ذه   إل ھ

ي        ا ساریة ف اییر كلھ ذه المع اییر، وھ ار  1/1/2014المع تثناء المعی األدوات     IFRS 9 ، باس ق ب المتعل
دًال      ر ج ار األكث ة،    IAS 39المالیة والذي سیحل محل المعی األدوات المالی ق ب ل      المتعل م تأجی ث ت حی

ن       ارًا م دأ اعتب دة مرات لیب ار   1/1/2018سریانھ ع ة     IFRS 14، والمعی ق بالحسابات النظامی المتعل
ن      ارًا م یبدأ سریانھ اعتب ار  1/1/2016المؤجلة الذي س اإل    IFRS 15، والمعی ق ب ن  یرادوالمتعل ات م

ار      یحل محل المعی ذي س الء وال ع العم ود م ود ا  IAS 11العق ق بعق ار  المتعل اء، والمعی  IAS 18لبن
ق باإل افة،یرادالمتعل ى إض ن   إل ارًا م ریانھ اعتب یبدأ س ث س دة، حی یرات ع من 1/1/2017تفس ، ویتض

م  ق رق اییر) 1(الملح ذه المع ة  ) 2.(ھ بة الدولی اییر المحاس  International Accountingمع
Standards ویرمز لھا اختصارًا بـ)IASs( اییر المحاسبة الدولیة ھا لجنة معإصدار، وكانت تتولى 

International Accounting Standards Committee      ـ ا اختصارًا ب ل  ) IASC( ویرمز لھ قب
ة    2000أن یتم استبدالھا في نھایة عام  ة    IASBبمجلس معاییر المحاسبة الدولی درت اللجن ث أص ، حی

 28 إلىأخرى فانخفض عددھا  معاییر إلغاءمعیارًا ، ٌثم تّم دمج بعض المعاییر في معاییر أخرى و 41
التفسیرات التي تصدر  ) 3.(ھذه المعاییر) 2(، ویتضمن الملحق رقم 1/10/2014معیارًا ساریة لغایة 

ة        ة الدولی اریر المالی اییر التق ة تفسیرات مع  International Financial Reportingعن لجن
Interpretation Committee   ویرمز لھا اختصارًا بـ)IFRIC(ا  ، و تفسیرا ،   21قد صدر منھ

م    1/10/2014تم سحب ثالثة تفسیرات منھا وال تزال الباقیة ساریة حتى تاریخ  ، ویتضمن الملحق رق
یرات ) 3( ذه التفس ة        ) 4.(ھ بة الدولی اییر المحاس یرات مع ة تفس ن لجن درت ع ي ص یرات الت التفس

Standing Interpretation Committee  ویرمز لھا اختصارًا بـ)SIC(،    ا در منھ  34وقد ص
ج  2000تفسیرا لغایة نھایة عام  ة ساریة         24،  تم دم زال الباقی ة وال ت اییر ذات العالق ي المع تفسیرًا ف

ذه التفسیرات  ) 4(، ویتضمن الملحق رقم 1/10/2014حتى  اع     ) 5.(ھ ة للقط اییر المحاسبة الدولی مع
ام ي ): International Public Sector Accounting Standards )IPSASs الع وھ

ام    اع الع بة للقط اییر المحاس س مع ن مجل در ع اییر تص  International Public Sectorمع
Accounting Standards Board  )IPSASB( ات ة     لغای اء المھن ل أعض ن قب ا م تطبیقھ

ا      إعدادلغایات  در منھ د ص ام، وق  33التقاریر المالیة ذات األغراض العامة من قبل منشآت القطاع الع
ة  IPSAS 15رًا كلھا ساریة ما عدا المعیار معیا ذي  فصاح العرض واإل : المتعلق باألدوات المالی ، وال

اران   ھ المعی ل محل ة  IPSAS 28ح األدوات المالی ق ب رض، و: والمتعل ق  IPSAS 30الع والمتعل
تندة   فصاحاإل: باألدوات المالیة ا مس ى ، وكلھ تند        أساس  إل ر المس ار األخی دا المعی ا ع ى االستحقاق م  إل

 .ھذه المعاییر) 5(النقدي، ویتضمن الملحق  ساساأل
 IASCتأسست لجنة معاییر المحاسبة الدولیة: التعریف بلجنة ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة: ثالثًا

ام  ة   1973ع بة الدولی اییر المحاس درت مع بة    IASs، وأص اییر المحاس یرات مع ة تفس ا لجن ، وتبعتھ
ة   درت   SICالدولی یرا، 34وأص ع عام    تفس ى مطل ة حت ة قائم ة   2001وظلت اللجن ث أسندت عملی حی
دار  ة   إص بة الدولی اییر المحاس س مع ة لمجل ل اللجن ن قب اییر م در IASBالمع مى  15وأص اییر بمس مع
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IFRS  ة        10/2014//1لغایة ة الدولی اریر المالی اییر التق ة تفسیرات مع ھ لجن درت   IFRIC،وتبع وأص
اریخ   21 ذلك الت دف المجل .تفسیرا ل ىس ویھ داد) 1: ( إل ام    إع رض ع اییر محاسبیة ذات غ ونشر مع

العمل بشكل عام على ) 2.(القوائم المالیة وتشجیع العمل بموجبھا على مستوى العالم إعدادتراعى عند 
توى         ى مس ة عل وائم المالی رض الق ة بع راءات المتعلق بیة  واإلج اییر المحاس ات والمع ویر التعلیم تط

س  ) 1: (اتیجیة التالیةویّتبع المجلس اإلستر.دولي للمشاركة   IASBتشجیع الدول األعضاء لدعوة مجل
ان    رح دولت ة            أوعندما تقت اریر المالی اییر التق ا تشریع عام إلجراء مناقشات حول مع ر ال یربطھم أكث

ة ة     ) 2.(الدولی اریر المالی اییر التق ق مع بیة لتطبی اییر محاس دیھا مع د ل ي ال یوج دول الت جیع ال تش
ة اریر     )3.(الدولی اییر التق ع مع ف م ة للتكی بیة الوطنی اییر المحاس ض المع دیھا بع رى ل وة دول أخ دع

اییر       ) 4.(للمعاییر المحاسبیة الوطنیة أساسالمالیة الدولیة ك ع مع ة م بیة الوطنی اییر المحاس ة المع مقارن
ة و ة المماثل ة الدولی اریر المالی اءالتق ة، إلغ ات جوھری افع ال) 5(أي فروق رض من عي لع ع الس یق م تنس

  .الممارسات المحاسبیة ضمن قوانینھا إطارمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدول التي یكون 
دولي للمحاسبین    : رابعًا اد ال ي    )IFAC :)1الغرض من االتح دار المساھمة ف ق    إص وتطویر وتطبی

ا،   ة لتطبیقھ ة الالزم ع األدل ة ووض ودة عالی بیة ذات ج اییر محاس ي ) 2(مع اھمة ف ویر المس اء وتط بن
ى الوصول ) 3(منظمات مھنیة ومنشآت محاسبیة قویة ،  ل        إل ن قب ة الجودة م ممارسات محاسبیة عالی

د          )4(المحاسبین في القطاع العام،   ن خالل التأكی ام م ي القطاع الع رفع  سویة ومستوى المحاسبین ف
م،      ة لھ ة والمھنی ن المؤھالت العلمی دنیا م دود ال ى الح رأي  ) 5(عل داء ال ي  إب بیة ف ي القضایا المحاس ف

  .القطاع العام من واقع الخبرة المحاسبیة المالئمة
اً  ام         : خامس اع الع ي القط ة ف اییر المحاسبة الدولی ف بمجلس مع م   : IPSASB التعری ي ت ة الت الجھ

دولیین   بین ال اد المحاس ل  اتح ن قب ا م ھا دولی ؤولیة   IFACتأسیس ولي مس دارلت اییر  إص ویر مع وتط
ي            المحاسبة الدو ام ف ین منشآت القطاع الع ة والمنشورات األخرى  لتمك ة األدل ام، وكاف لیة للقطاع الع

ي    إعداددول العالم  من فھم وتطبیق ھذه المعاییر للتمكن من  ة الت التقاریر المالیة ذات األغراض العام
ن مؤسسات القط        در ع ي تص اریر الت ام  تلخص النشاط المالي العام، بما یكفل جودة وشفافیة التق اع الع

  .لتزویدھا  بمعلومات یستند إلیھا أصحاب القرار في اإلدارات الحكومیة وأصحاب العالقة
ام       إصدار : سادسًا اع الع ي القط ة ف اییر المحاسبة الدولی ة    )1(: ات مجلس مع اییر المحاسبة الدولی مع

ي قضایا   دراسات لتوفیر النصا) 3(، أدلة الممارسات الموصى بھا ) IPSASs  ،)2للقطاع العام  ئح ف
ام،     اع الع ي القط ة ف اریر المالی ادة     أو) 4(التق ي زی اھم ف ات تس د بمعلوم رى للتزوی اث أخ راق وأبح

  .المالي في القطاع العام بالغالمعرفة بقضایا اإل
ابعًا ة : س ة الدولی اریر المالی اییر التق ة  ) IFRSs :)1مع ة الدولی اریر المالی اییر التق ) IFRSs،)2مع

ة  )IASs ،)3الدولیة معاییر المحاسبة  تفسیرات  ) IFRICs ،)4تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولی
  .SICsمعاییر المحاسبة الدولیة 

ًا ام     : ثامن اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس س مع یم اإلداري لمجل ویة ) IPSASB) :1التنظ عض
س    الرئیس ونائبھ وثمانیة عشر عضوا ومراقبین وممثلین یمكن تع: المجلس  ل المجل ن قب ) 2.(یینھم م

ین  رة التعی رى      فت نوات أخ ثالث س ى ل د أعل د كح ة للتجدی نوات قابل الث س دة ث د  ) 3. (لم اب عق نص
 . عضوا على األقل 12تعقد االجتماعات بأغلبیة : االجتماعات

عًا راءات : تاس دارإج ام      إص اع الع ي القط ة ف بة الدولی اییر المحاس دار) IPSASs )     :1مع  إص
ام،  Exposure Draftرض مسودة ع   ق الع ع      ) 2(للتعلی ل وض ب استشارة قب ان طل ض األحی ي بع ف

ار         )  3(التعدیل حیز التنفیذ، أوالمعیار  ین االعتب ى مسودات العرض واالستشارات بع ردود عل ذ ال أخ
ایی   أویتم التع)  4(تعدیلھما، أوالدلیل  أوالمعیار  إصدارقبل  ة الواضعة للمع ر ن مع كافة الجھات الوطنی
  .یتم اإلعالن عن المعاییر واألدلة وتعدیالتھا ) 5(المعاییر واألدلة، و إصدارو إعدادفي 

ام       : عاشرًا اع الع ي القط ة ف اییر المحاسبة الدولی اغم،   )IPSASs :)1مزایا  تطبیق مع التناسق والتن
ة، ) 2( ة المقارن ة،   )3(قابلی ات العولم ة متطلب ة،  )4(مواكب ات القانونی ة المتطلب ات  ت)5(تلبی ة متطلب لبی

دود،      دولیین خارج نطاق الح ین وال وج  )6(الممولین المحلی ى الول ة،    إل ة الدولی ة  )7(األسواق المالی قابلی
ة    )8(وجود تصور موحد للقوائم المالیة، إمكانیةالفھم و ع القضایا العالمی إیجاد أسالیب موحدة للتعامل م
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ادة  ) 9(زیادة جودة المعلومات المالیة ،) 8(المشتركة،  المیین،     زی ) 10(مستوى التنسیق واالتساق الع
ة،    داقیة والعدال فافیة والمص ق الش وعیة      ) 11(تحقی ة وموض س دقیق ى أس اء عل اءلة بن ة المس ممارس

ة  ) 13(النقدي،و ساسالتخلص من عیوب األ) 12(وواضحة، تطویر مھنة المحاسبة بشكل عام ومواكب
  .ارسات المحاسبیة في القطاع العامالتطور والتحدیث في المعرفة المحاسبیة العامة والمم

ام         : أحد عشر اع الع ي القط ة ف اییر المحاسبة الدولی ق مع دم  )IPSASs :)1محددات تطبی ة ع  إمكانی
اییر   ق مع الم    IPSASsتطبی توى دول الع ى مس ل عل دائل     )2. (بالكام ن الب ر م ى كثی اء عل اإلبق

اییر    ) 3.(المحاسبیة ض مع ق بع وان   IPSASsیتطلب تطبی دیال للق ة      أوین تع دول المطبق ي ال ة ف األنظم
ا    در بموجبھ ي تص ات الت ات والبالغ ریعات والتعلیم ة   )4. (والتش ة دائم بیة الدولی اییر المحاس إن المع

ر ام   ) 5. (التغیی اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس س مع ى مجل ارس عل ي تم یة الت غوطات السیاس الض
IPSASB ات  ) 6. (ھافي وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة وتعدیل عدم توفر النیة والجدیة لدى الحكوم

ق    ة بتطبی لطات الحاكم ام    والس اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس تمر  )IPSASs،)7مع ور المس التط
ام      اع الع ة للقط اییر المحاسبة الدولی ات    ) IPSASs ،)8لمع ع لمحتوی ي المرتف ي والمھن المستوى العلم

اییر،  ة )  9(المع ات وأنظم تالف البیئ ة    اخ دول النامی ي ال ا ف ة عنھ دول المتقدم ي ال یة ف اة السیاس  الحی
  . IFRSsعدم أخذ كافة التعدیالت التي تتم على معاییر التقاریر المالیة الدولیة  )10(،

ر ا عش ام   : اثن اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس تمر لمع ور المس ان التط دیل ) IPSASs  :)1بی تع
ینا ) أ: (وصوره  : المعاییر دیثات السنویة   التحس اییر   ) ب.(ت والتح ات للمع ض   إضافة ) ج(المراجع بع
اییر  ) 2.(بعض الفقرات  إلغاء)  د.(الفقرات  ي المع ) 3.(دمج النصوص الھامة الواردة في أدلة العمل ف

 .أكثر من معیار إلىفصل المعیار ) 4.(بعض المعاییر بمعاییر الحقة  إلغاء
ر ة عش بیة لإل: ثالث س المحاس اتاألس اساأل) Accounting Bases ) :1  ثب دي   س  Cashالنق

Accounting ن      أوات إیرادتحمیل الفترة المحاسبیة بما یتم قبضھ من  أو ض النظر ع مصروفات بغ
ة    رة المالی ي  Accrual Accountingاالستحقاق    ساس األ) 2.(ال تخصھا  أوكونھا تخص الفت ، ویعن

ة ال   ات المالی ات         ھذا المفھوم باالعتراف بالعملی ن العملی رة المحاسبیة وصرف النظر ع ص الفت ي تخ ت
رة    یراداإل إثباتالمعدل یعنى ب ساساأل) 3.(النقدیة المتعلقة بالقبض والدفع النقدي   ص الفت ي تخ ات الت

  . تحمل الفترة المالیة بما یتم إنفاقھ من مصروفات والمالیة سواء قبضت أم لم تقبض 
ضعف  : عالمیًا وإقلیمیا IPSASsسبة الحكومیة واقع تطبیق معاییر المحا: أربعة عشر

ة قامت           ة عربی دم وجود أي دول ا، وع ام عالمی ة للقطاع الع اإلقبال على تطبیق معاییر المحاسبة الدولی
  .بتطبیق ھذه المعاییر ولیست بصدد تطبیقھا في المستقبل المنظور

ة     : خمسة عشر اییر المحاسبة الحكومی ق مع ) IPSASs  :)1االعتبارات الالزمة لتطبی
اییر        أوتولي مجلس الشعب في كل دولة  ذه المع ق ھ ات بتطبی زام الحكوم ة إل ة   أي سلطة موازی كمرحل

ة، اییر  ) 2(مبدئی ق مع ة تطبی ة      IPSASsمناقش ى الحكوم ة عل ولى الرقاب ي تت ة الت ة الرقابی ع الجھ م
ذه ا     ق ھ ة لتطبی ة االنتقالی اییر بخصوص اإلجراءات التي یجب اتخاذھا بخصوص المرحل )  3.      (لمع

اییر     ق مع ین بتطبی وظفین المعنی دریب الم ا،  IPSASsت دریبا مكثف وظفي   )  4(ت ف لم دریب المكث الت
أن تقوم اللجنة المالیة بوضع خطة شاملة لتطبیق المعاییر، والتركیز على إجراءات  ) 5(الجھة الرقابیة 

مل  ي تش ة الت ة االنتقالی ات محاس ) أ: (المرحل ام معلوم میم نظ ي،     تص ة ) ب(بي الكترون ر كاف حص
ولاأل ا،           ص تحق علیھ ي تس ات الت ذلك المطلوب ة، وك أة الحكومی دى المنش ودات ل یم  ) ج(والموج تقی

یم صافي األ     اییر      صول الموجودات وااللتزامات وكنتیجة مباشرة تقی ا تتضمنھ مع  IPSASsحسب م
ارواإل اھیمي لإل ط الغالمف الي،  ب ة االن ) 6(الم من المرحل د   أن تتض ي بأح ي مرحل ق جزئ ة تطبی تقالی

ة  ة، ) أ(األشكال التالی دائرة الریادی ادي،) ب(ال ار الری ة ) ج(المعی امل ) 7(الممارسة الریادی ق الش التطبی
والفوري لكافة المعاییر من قبل األجھزة الحكومیة التي ینطبق علیھا تعریف منشآت األعمال الحكومیة 

یم ال )  IPSASs )8 الواردة في معاییر ي    تقی دئي المرحل ق المب ي   أوتطبی ى ضوء نتیجة    ) 9(الجزئ عل
ین          راء المعین ین الخب ا ب التقییم المبدئي والصعوبات والمعیقات، یتم وضع  خطة تفصیلیة باالشتراك م

ة،      ة البرلمانی ة المالی ن إجراءات لضمان        )  10(ودیوان المحاسبة وأعضاء اللجن ن شأنھ م ا م اتخاذ م
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ام   ق نظ ق كتطبی اح التطبی ادلین   نج ات ع ام عقوب وافز ونظ ة   ) 11.(ح ة التابع ة الرقابی ولى الجھ أن تت
أن یتولى الرقابة على كل ذلك اإلعالم النزیھ الحیادي ) 12(للسلطة التشریعیة اإلشراف على التطبیق، 

ین،   ئولة،    ) 13(المستقل األم ابر الحرة المس عب والمن ة الش ى رقاب د عل ذلك یجب التأكی ذلك ) 14(ك ك
تنسیق كامل بین السلطات األربعة حول توحید جھودھا في مواجھة التحدیات التي تحول  وجوب وجود

  .IPSASsدون تطبیق معاییر 
  IPSASsو  IFRSsالمعاییر المحاسبیة الدولیة  وفق معاییر  إلىمقارنة بین المدخل : ستة عشر

اییر  في قطاع األعمال ومنشآت األعمال الحكومیة، بینما ت IFRSsتطبق معاییر .1 ق مع  IPSASs طب
  .في القطاع العام

اییر   أساسعلى IFRSs تستند معاییر. 2 ى   IPSASsاالستحقاق، بینما تستند مع االستحقاق   أساس عل
   .النقدي ساسواأل

ین       ، و IFRSsمن معاییر  IPSASsمعاییر معظم استمدت . 3 ر المشتركة ب اییر غی ض المع د بع توج
  ).5حق المل إلىارجع ( اتصداراإلالنوعین من 

 لمعاییر RBGs، بینما یوجد أدلة عمل IFRICو  SICوھي  IFRSs یوجد تفسیرات لمعاییر. 4
IPSASs لتوضیح كیفیة التطبیق.  

 IPSASsبینما تصدر معاییر  IASBعن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  IFRSsتصدر معاییر . 5
  . IPSASBعن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 

دار إن. 6 س  اتإص اییر  IASBمجل ي مع یرات IFRSs و IASsھ ا  IFRICو SIC، وتفس ، بینم
دار س  اتإص ي  IPSASBمجل ام  ھ اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس ة  IPSASsمع ، أدل

ا     ام،            ، الممارسات الموصى بھ ي القطاع الع ة ف اریر المالی ي قضایا التق وفیر النصائح ف دراسات لت
ي القطاع     بالغتزوید بمعلومات تساھم في زیادة المعرفة بقضایا اإلراق وأبحاث أخرى للأو الي ف الم

  .العام
  .كما ورد بعالیھ IPSASBعنھ في مجلس  IASBفي مجلس  اإلداريیختلف التنظیم . 7
  .IPSASsسع من نطاق تطبیق أو IFRSsان نطاق تطبیق معاییر . 8
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 المراقبة مجلس 
  أعضاء  تعیین
  علیھم واإلشرافمجلس األمناء 

  
  
  
  
  
  

  )IFRSs)IFRSFمؤسسة معاییر      
  ، مراجعة الفعالیةاإلشرافتعیین،     

  التمویل
  
  
  
  
  

  IASBمجلس 
  وضع جدول األعمال الفنیة، الموافقة    

  على المعاییر ومسودات العرض    
  والتفسیرات

  
  
  
  
  
  

  االستشاري IFRSمجلس                                              IFRIC لجنة تفسیرات          
  SMEفریق تطبیق            

  
  تعیین

  یرفع تقاریره
  يقدم املشورة

 IASBهيكل جملس معايري احملاسبة الدولية ) : 1(الشكل رقم 
 

  www.iasb.orgموقع  جملس معايري احملاسبة الدولية : املصدر 
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  )2(الجدول رقم 
  ومسؤولیاتھا وعضویتھا IFRSsھیكل مجلس معاییر التقاریر المالیة الدولیة مكونات 

  األعضاء  المسؤولیاتواألھداف   الھیكل  مكونات
  مجلس المراقبة

Monitoring Board 
  

المشاركة في تعیین أعضاء مجلس  -
نھم األمناء، والموافقة على تعیی

، IFRSFنظام  إلىاستنادًا 
  علیھم واإلشراف

مجلس  إلىتقدیم االستشارات  -
األمناء، واستالم التقریر السنوي 

  .منھم
المواضیع المقترحة عن  إحالة -

 IASBمجلس  إلىالمالي  بالغاإل
 IFRSFمن خالل 

  

  :أعضاء كالتالي 6یتكون من  
  روبیةوعضو عن اللجنة األ -
  المالیة الیابانيرئیس لجنة الخدمات  -
 SECراق المالیة  األمریكیة ولجنة األ -
لجنة األسواق الطارئة للمنظمة الدولیة  -

  IOSCOراق المالیة ولمفوضیة األ
عضو مراقب (لجنة بازل لمراقبة البنوك  -

  بدون حق التصویت 

مؤسسة معاییر التقاریر 
  المالیة الدولیة

IFRS 
Foundation(IFRSF)  

مجلس  إلىي رفع تقریر سنو -
  المراقبة 

استالم المواضیع المقترحة من  -
 إلىمجلس المراقبة وإحالتھا 

 IASBمجلس 
تعیین أعضاء لجنة التفسیرات  -

ومجلس  SMEsوفریق تطبیق 
IFRS  االستشاري ومجلس
IASB علیھم واإلشراف.  

مراجعة الفعالیة ألداء المجالس  -
  واللجان

  .المسؤولیة عن القضایا التمویلیة -

ن أحدھم یعضوًا، یع 22یتكون من  -
  .كرئیس واثنان كنواب للرئیس

من  6: یتوزع األعضاء جغرافیا كما یلي -
 أمریكیامن  6، روباأومن  6آسیا ، 

، واحد من إفریقیاالشمالیة، واحد من 
الجنوبیة، اثنان من أي منطقة في  أمریكیا

  العالم لتحقیق التوازن الجغرافي العالمي

المحاسبة مجلس معاییر 
  الدولیة
IASB 

  وضع جدول األعمال الفنیة -
على المعاییر ومسودات  الموافقة -

  والتفسیرات العرض
استالم المواضیع المقترحة من  -

IFRSF  
 IFRSF إلىرفع تقاریره  -
  

ن أحدھم یعضوًا، یع 16یتكون من  -
  .كرئیس واثنان كنواب للرئیس

من  4: یتوزع األعضاء جغرافیا كما یلي -
 أمریكیامن  4، روباأومن  4سیا ، آ

، واحد من إفریقیاالشمالیة، واحد من 
الجنوبیة، اثنان من أي منطقة في  أمریكیا

  العالم لتحقیق التوازن الجغرافي العالمي
لجنة تفسیرات معاییر 
  التقاریر المالیة الدولیة

IFRIC 

تفسیر معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
  یقیةومعالجة المشاكل التطب

  IFRICالتفسیرات  إصدار -
 IASBمجلس  إلىرفع تقاریرھا  -

عضو من مناطق مختلفة  14تتكون من  -
 3، روباأومن  8: من العالم موزعة كما یلي

الصین (آسیامن  3الشمالیة،  أمریكیامن 
  )والیابان والھند

فریق تطبیق معیار 
المنشآت الصغیرة 

  والمتوسطة
SME 

Implementation 
Group  

بني المسؤولیة عن تطبیق معیار ت
IFRS for SMEs  ومعالجة

  المشاكل التطبیقیة
معالجة المواضیع التي تنتج عن  -

 IFRS for SMEsتطبیق معیار 
  IASBمجلس  إلىرفع تقاریرھا  -

 IASBمجلس من عضو  ویرأس الفریق
 4: عضو موزعین كما یلي 22یتكون من و

 3، روباأومن  6آسیا، من  2، إفریقیامن 
 أمریكیامن  6الشمالیة،  أمریكیامن 

من منطقة أخرى في العالم  1الجنوبیة، 
 لتحقیق التوازن الجغرافي 

مجلس معاییر التقاریر 
  المالیة الدولیة االستشاري

IFRS  Advisory 
Council  

تقدیم النصح والمشورة لمجلس   -
IASB  ومؤسسةIFRSF.  

عضو، الرئیس، مساعدیھ،  47یتكون من 
مجالس وجمعیات ومنظمات ء من وأعضا

محاسبیة وشركات تدقیق كبرى والبنك 
  الدولي وأخرى
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   المالي بالغلإلالمفاھیمي  طاراإل
 Conceptual Framework for Financial Reporting   

  
الذي یحدد أھداف  القوائم المالیة  طاراإل: أھمیتھبیان المالي و بالغلإلالمفاھیمي  طاراإلتعریف : ًالأو

والصفات النوعیة للمعلومات التي تتضمنھا وعناصر القوائم المالیة ومفاھیم االعتراف والقیاس 
، IASBالمتعلقة بھا ومفاھیم المحافظة على رأس المال وفقا لمنظور مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

لمحاسبة المفاھیمي لمجلس معاییر ا طارمحاسبیة كما ھو الحال في اإل مبادئ طاروال یتضمن اإل
في وضعھ  IASBي الذي یستند إلیھ مجلس ساس، وتنبع أھمیتھ من كونھ المرجع األFASBاألمریكي 

الذي یستخدمھ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع  طار، وھو ذات اإلوتعدیلھا IFRSsلمعاییر 
  .IPSASBالعام 
ف ب المفاھیمي و طاراإلبیان الغرض من : ثانیًا الي  التعری دلیل الرئیسي     ) 1( :وضعھ الح دور ال وم ب یق

ة    بیة الدولی اییر المحاس س المع ھ،    IASBلمجل در عن ي تص اییر الت ویر المع ي تط دور  ) 2(ف وم ب یق
اییر       ي مع ا بشكل مباشر ف المرشد والموجھ للتعامل مع كافة القضایا المحاسبیة التي لم یتم التطرق إلیھ

ا،   التفسیرات ا  أو IFRSsالتقاریر المالیة الدولیة  ة بھ ار      ) 3(لمتعلق دم وجود معی ة ع ي حال تفسیر   أوف
ق        دارةیتعلق بعملیة معینة بحد ذاتھا، فیجب على اإل ي وضع وتطبی ا الشخصي ف ن اجتھادھ أن تفّعل م

ؤدي   ى سیاسة محاسبیة ت ى الوصول   إل اد          إل ذا االجتھ ي سبیل وضع ھ ة، وف ة وموثوق ات مالئم معلوم
ن اإل   ب م ي فیتطل ی  دارةالشخص ذ بع ار األخ اتن االعتب اس     التعریف اھیم القی راف ومف رق االعت وط

مساعدة المستخدمین   ) 4(، طاروالمطلوبات والدخل والمصروفات التي یتضمنھا اإل صولالمتعلقة باأل
ا  إعدادالخارجیین في فھم القوائم المالیة واألسس التي تم  ى غرارھ ات الواضعة    ) 5.(ھا عل د الجھ تزوی

  .IASBم المحاسبیة العامة المقبولة لدى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بالمفاھیللمعاییر الوطنیة 
ة       طارلإلوحالیا یوجد مشروع مشترك  اییر المحاسبة الدولی س مع ین مجل س   IASBالمفاھیمي ب ومجل

  .FASBمعاییر المحاسبة المالیة األمریكي 
ن والمحتملون، الموظفون، لمستثمرون الحالیوا :التعریف بمستخدمي المعلومات المحاسبیة : ثالثًا

المقرضون، الموردون والدائنون التجاریون، العمالء، الحكومة، الجمھور، وكافة من یستخدم 
  .المعلومات المالیة المنشورة ألي غایة

وارد  ) 1( :عرض معلومات عن: تحدید األھداف العامة للتقاریر المالیة ذات االستخدام العام: رابعًا م
وق      ) 2.(ھا من خالل قائمة المركز الماليالمنشأة والحقوق علی وارد االقتصادیة والحق ي الم رات ف التغی

دخل الشامل      ة ال ي قائم ا ف ة     ) 3(علیھ دفقات النقدی ة الت ي قائم ة للمنشأة ف دفقات النقدی ي الت رات ف    .التغی
رات  التغیرات في الموارد االقتصادیة والحقوق علیھا غیر الناتجة عن األداء المالي في قائ) 4( مة التغی

  .في حقوق الملكیة
  یةبالغالتعرف على مفھوم المنشأة اإل: خامسًا

أة  د بالمنش دة(ویقص ة بالغاإل) الوح وم   Reporting Entityی ي تق أة الت داربالمنش اریر  إص التق
لة،   أة منفص ت منش واء كان ة س أة أم  أوالمالی س    أومنش یاغة مجل ل ص م تكتم ة، ول أة تابع  IASBمنش

س  دة اإللمف FASBومجل وم الوح ین     بالغھ ترك ب روع المش ن المش ى م ا تبق ر مم ث یعتب د، حی ة بع ی
  . المالي بالغلإلالمفاھیمي  طاراإلالمجلسین حول 

 القوائم المالیة إعدادیة التي ینبني علیھا ساستحدید الفرضیات األ: سادسًا
ى ر عل تمراریة   وتقتص یة االس ي فرض دة وھ یة واح ر فرضو :Going Concernفرض یة تعتب

د               ي تع أة الت راض أن المنش تم افت ث ی ا حی تم التعامل معھ ي ی م الفرضیات الت ن أھ استمراریة المنشأة م
ر مح    إلىمستمرة  المحاسبة الدولیةمعاییر  إلى استنادًاالقوائم المالیة  تقبلي    أجل غی دى المس ي الم دود ف

  .المنظور
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  المالیةبیان الصفات النوعیة للمعلومات : سابعًا
بأنھا صفات تتمیز بھا المعلومات المعروضة   :الصفات النوعیة للمعلومات المالیةتعریف وقد تم 

ن استخدامھا ك  في القوائم المالیة حتى تكون  لیم  أساس مفیدة ویمك رارات    س ة بالمنشأة   التخاذ الق المتعلق
  :، وھذه الصفات ھيوائم المالیةمن قبل مستخدمي القیة بالغاإل
  :ماھبصفتین وقد حددت  Fundamental characteristicsالصفات الجوھریة  .1
ة . أ ذي    :Relevanceالمالءم القرار ال لة ب ى ص ة عل ة المعروض ات المالی ون المعلوم ي أن تك وتعن

ى    ة عل ات المالئم درة المعلوم ذلك ق اذه، ك یتم اتخ ادس ل    إیج ن قب ذة م رارات المتخ ي الق رق ف ف
ان  ة إذا ك ات مالئم ر المعلوم تخدمین، وتعتب ا  المس دة لھ ة مؤك ة   Conformity valueقیم وقیم

ة صفة       ، كلیھما أو Predictive valueتنبؤیة  ة كصفة نوعی ق بالمالءم ذلك یتعل ة النسبیة   ك األھمی
ردة   عدم ذكر بعض البنود مھّم أو إلغاءوتعنى باعتبار  : Materiality) المادیة( ؤثر منف ا إذا كانت ت

ادیة لل   أو رارات االقتص ى الق ة عل تخدمینمجتمع تندة  مس ىوالمس ة  إل وائم المالی ة  ، الق د األھمی وتعتم
 .هإلغاء أو، بذكر البند كالھما أو، تھوطبیعالبند النسبیة على حجم 
ة     :  Representational Faithfulnessالتمثیل الصادق  ة ممثل ات المالی ون المعلوم ویعني أن تك

  والتي تم التعبیر عنھا بالقوائم المالیة،  بصدق للعملیات واألحداث المالیة التي حدثت في المنشأة،
  Enhancing characteristicsالصفات المساندة . 2

لیس بذات درجة أھمیة  ولكنوھي مجموعة من الخصائص التي یجب توفرھا في المعلومات المالیة، 
  :الصفات الجوھریة، وھذه الصفات ھي

وائم     مقارن إمكانیةوتعني : Comparabilityة نقابلیة المقار   .أ  ة بق ة معین رة مالی ة القوائم المالیة لفت
وائم        أوفترات مالیة أخرى سابقة للمنشأة ذاتھا،  أومالیة لفترة  ة بق ة لمنشأة معین وائم المالی ة الق مقارن

ار    وائم المالیة بمعیار عام كمعیار الصناعة، قمقارنة ال أومالیة لمنشآت أخرى، ب المعی  IASویتطل
 .على األقل رنة عن فترة مالیة سابقة واحدةأن یتم عرض معلومات مقا 1

ة     إجماع إمكانیةوتعني  :Verifiabilityقابلیة التحقق    .ب  تقلین وذوي المعرف ى  المالحظین المس عل
  .االتفاق التام اإلجماعوال یعني أن بند معین یتمیز بالتمثیل الصادق،  إلىالتوصل 

ب    .ج  ي وصول    :Timelinessالتوقیت المناس ات  ویعن ذي      لالمعلوم ت ال ي الوق رارات ف ذي الق متخ
  .ذة ذات العالقة بھا دونما تأخیرتؤثر فیھ مثل ھذه المعلومات على القرارات المتخ

ن    :Understandabilityلفھم اقابلیة   ة تمك وتعني أن المعلومات المالیة یجب عرضھا بطریق
  .المستخدمین من فھمھا

 المالي المفید بالغاإلتحدید القیود على : ثامنًا 
ات        ى المعلوم د تحفظي عل ة قی ر التكلف وتقتصر ھذه القیود على قید واحد ھو قید التكلفة،حیث تعتب

د     ذا القی ي ھ ام، ویعن تخدام الع ة ذات االس وائم المالی منھا الق ي تتض ة  الت افع المتوقع ادة المن وب زی وج
  .التكالیف المتوقعة للحصول علیھاللمعلومات على 

 المالیة تحدید عناصر القوائم: تاسعًا
ى خصائصھا            اء عل داث بن ات واألح ة للعملی ار المالی ع وتصنیف اآلث ة تجمی یتم من خالل القوائم المالی

 : االقتصادیة، ویعرف ھذا التصنیف بعناصر القوائم المالیة والتي تم تحدیدھا بخمسة عناصر ھي 
داث سابقة ویتوقع أن وھي موارد یتم السیطرة علیھا من قبل المنشأة كنتیجة ألح :Assets صولاأل .1

تقبلیة       افع اقتصادیة مس ا من دفق منھ ى تت م    إل ى المنشأة، وتقس  Current Assets ةتداول الم صول األ إل
دینین والمخزون، واأل     ة والم ة المعادل ر   صول كالنقدیة والنقدی  Non- Current Assets ةتداول المغی

ى    ا عل ق     صول األكالممتلكات و المنشآت واألجھزة والمعدات، ویطلق أحیان الموجودات، وسواء أطل ب
ا باأل ولعلیھ ة  أو ص ة لكلم ي ترجم ودات فھ یطر   Assetsالموج ي تس أة الت وق المنش ل حق ي تمث والت

 .علیھا
ادي     صول ویمكن تصنیف األ  ا الم ى حسب وجودھ ز   Tangible assetsملموسة   أصول  إل تتمی

ا       ان حقیقی ذا الكی ان ھ دات،    كالممت Realبوجود كیان مادي لھا، سواء ك ات والمنشآت والمع ان   أولك ك
ا  ان رمزی ذا الكی ھم واأل  أوھ ل األس ا مث ة، ووقانونی ولراق التجاری ة  أص ر ملموس  Intangibleغی
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assets  سواء كانت محددةDefinite      ،راع راءات االخت از وب وق االمتی ددة     أومثل حق ر مح ت غی كان
Indefinite    ی ترك ب ل المش ھرة، والعام ل الش ولن األمث و  ص ا   ھ ادیة منھ افع االقتص دفق المن ىت  إل

  .المنشأة
ع       التزاماتوھي : Liabilities مطلوباتال .2 داث سابقة، ویتوق حالیة على المنشأة تظھر نتیجة ألح

م   إلىھا إطفاءأن یؤدي  ى تدفقات خارجة لموارد المنشأة التي تكون على شكل منافع اقتصادیة، وتقس  إل
اتال ة وال Current Liabilities ةتداولالم مطلوب ابات الدائن اتكالحس ر  مطلوب -Non ةتداولالمغی

current Liabilities        ون ن أن یك ة األجل، ویمك وك طویل زام كقروض البن رتبط     االلت ث ی ا حی طارئ
 . Provisionsبدرجة من عدم التأكد ویتم تفعیل التقدیر لقیاسھ مثل المخصصات 

 : Owners Equityحقوق الملكیة  .3
ة  ي صافي األ   وھي القیمة المتبقی د طرح ال   صول ف ات بع ة     مطلوب وق الملكی ف تصنیف حق ، ویختل

ة     ت فردی ا إذا كان أة وفیم وع المنش ب ن امن   أوحس ركة تض ركة    أوش ي الش ثال ف اھمة، فم ركة مس ش
ذا التصنیف     المساھمة تتضمن حقوق الملكیة رأس المال واالحتیاطیات واألرباح المحتجزة، ویعطي ھ

 .قرارات لترشید عملیة اتخاذ القرارات لدیھممعلومات مالئمة لمتخذي ال
 : Incomeالدخل  .4

ة  وھو الزیادة في المنافع االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة على شكل تدفقات  ة  نقدی ادة   أوداخل زی
ي األ ولف ة       ص لع المباع ل الس ة مقاب ى نقدی ول عل ل الحص ؤداة،   أومث دمات الم ي   أوالخ یض ف تخف

اتال دا مطلوب د ال ل تزوی ة مث ركة المؤدی اه الش وقھم تج دیدا لحق لع تس ؤدي  ،ئنین بس ي ت ىوالت ادة  إل زی
 .ما عدا  ما یتعلق منھا بمساھمات المالك ،حقوق الملكیة

ن اإل    دخل كال م راد وبذلك فیتضمن تعریف ال ق   Gainsوالمكاسب   Revenuesات ی ث تتحق ، حی
ل   العادیة، وذلك بمسم  ألنشطتھاات نتیجة لممارسة المنشأة یراداإل ة مث ات، الرسوم،   : یات مختلف المبیع

ف           یجارالفوائد، التوزیعات، اإل ع تعری ق م ي تتواف ود الت ل البن ا المكاسب فتمث دمات، أم اب الخ ات، أتع
   .العادیة للمنشأة األنشطةال تظھر بسبب  أوالدخل وقد تظھر 
 : Expensesالمصروفات 

دفقات  وھي االنخفاض في المنافع االقتصادیة خالل الفترة المح ة  اسبیة على شكل ت  أوخارجة  نقدی
تخدام لأل ولاس ل لل أو ص اتتحم ؤدي   مطلوب ي ت ىوالت ك     إل دا تل ا ع ة، م وق الملكی ي حق اض ف انخف

 .المالك إلىالمتعلقة بالتوزیعات 
المصروفات التي تتحقق نتیجة  إلى إضافة Lossesوبذلك فیتضمن تعریف المصروفات الخسائر 

تكلفة المبیعات، األجور، االھالك : العادیة، ومن األمثلة على المصروفات ألنشطتھالممارسة المنشأة 
 ،صولفي األالنقص  أووتأخذ المصروفات في الغالب شكل التدفقات الخارجة . والمصروفات اإلداریة
 األنشطةال تظھر بسبب  أوأخرى تتوافق مع تعریف المصروفات وقد تظھر  ًاأما الخسائر فتمثل بنود

منشأة، وبذلك فتمثل الخسائر االنخفاض في المنافع االقتصادیة حیث ال تختلف في طبیعتھا العادیة لل
 الخسائرعدم تصنیف  إلى، وھذا ما أدى ةتداولالمغیر  صولعن المصروفات، ومثالھا خسائر بیع األ

  . عن المصروفات IASBكبند مستقل من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
 االعتراف بعناصر القوائم المالیة كیفیة التعرف على: عاشرًا

الي   بأنھ عملیة تضمین   Recognition االعترافیمكن تعریف  ز الم ة المرك دخل   أو قائم ة ال  قائم
د          الشامل  ى البن ق عل ت تنطب ذات الوق ة، وب وائم المالی ر الق ن عناص ر م ف عنص ع تعری ق م د یتواف ببن

  :شروط االعتراف التالیة
اض درجة      إلىالقتصادیة المرتبطة بھ من واحتمالیة تدفق المنافع ا .1 ة انخف ي االحتمالی المنشأة، وتعن

  .المنشأة  إلىعدم التأكد المرتبطة بتدفق المنافع االقتصادیة من و
أن   قیمتھ بموثوقیة، وال یتعارض استخدام التقدیر مع الموثوقیة والذي یجب أوقیاس تكلفتھ  إمكانیة .2

  :االعتراف بعناصر القوائم المالیة على النحو التالي وبذلك فیتم .یتم بمعقولیة ومنطقیة
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دفق     قائمة المركز الماليویتم االعتراف بھا في  :Assets صولاأل .1 ن المحتمل أن تت عندما یكون م
تقبل    ي المس ا ف ة بھ ادیة المرتبط افع االقتص ىالمن ة  إل اس تكلف ن قی أة، ویمك لاأل المنش ھ  أو ص قیمت

  .بموثوقیة
الي    ویتم االعتراف بھا في  : Liabilitiesمطلوباتال .2 ز الم ة المرك ل     قائم ن المحتم دما یكون م عن

ن المنشأة بسبب          افع اقتصادیة م ى شكل من وارد عل اء التضحیة بم ات ال إطف ن   مطلوب ة ویمك الحالی
 .بموثوقیة طفاءقیاس مقدار ھذا اإل

اك زی    الشامل  ویتم االعتراف بھ في قائمة الدخل  : Incomeالدخل .3 دما تكون ھن افع   عن ي المن ادة ف
ادة    مطلوباتانخفاض في ال أو صولاالقتصادیة المستقبلیة تتعلق بزیادة في األ اس الزی  أوویمكن قی

راف         ،لمشار إلیھما  بموثوقیةااالنخفاض  ع االعت التوازي م دخل ب راف بال تم االعت ھ ی وھذا یعني أن
 . مطلوباتاالنخفاض في ال أو صولبالزیادة في األ

افع االقتصادیة       : Expensesالمصروفات .4 ي المن اض ف اك انخف ویتم االعتراف بھا عندما یكون ھن
ي   مطلوباتزیادة في ال أو صولتعلق بانخفاض في األیالمستقبلیة  ویمكن قیاسھ بموثوقیة، وھذا یعن

ي األ    اض ف راف باالنخف ع االعت التوازي م روفات ب راف بالمص تم االعت ھ ی ولأن ي  أو ص ادة ف الزی
 .مطلوباتال

 ناصر القوائم المالیةالتعرف على  كیفیة قیاس ع: رأحد عش
ف  ن تعری اسویمك ا     Measurement القی راف بھ تم االعت ي ی ر الت ة للعناص یم نقدی نح ق ھ م بأن

  .والتقریر عنھا في  القوائم المالیة
  :أسسًا مختلفة للقیاس والتي یتم استخدامھا حالیا وھي المفاھیمي طارویتضمن اإل

د    البند إثباتوتعني  :Historical Costالتكلفة التاریخیة  .1 ھ عن اءه   بتكلفت ھ  أواقتن وصرف   تحمل
ة  األ         ة التاریخی ر التكلف ھ، وتعتب ي قیمت رات ف ن أي تغی تخدامھ     سلوب النظر ع تم اس ذي ی د ال الوحی

ام    القبول الع ع ب ود عناصر        و ،استخداما عاما، وأیضا یتمت ة بن ة بكاف ة التاریخی اس بالتكلف ق القی یتعل
وائ ال  الق بیل المث ى س ة، فعل ة  م المالی ة التاریخی اس التكلف تم قی للألی راء ص عر ش افةه بس ى إض  إل

ى یصبح جاھزا لالستخدام     ة األراضي      ،المقصود  المصروفات التي تنفق علیھ حت اس تكلف ل قی مث
رمیم    إضافةبسعر شرائھا  الیف الت ى تصبح جاھزة        حصال واإللتك ك حت رخیص وذل والرسوم والت

  .مقصود من شرائھالالستخدام ال
وائم         البند إثباتوتعني : Current Costالتكلفة الجاریة  .2 ن خالل  الق ھ م ر عن د التقری ھ عن بتكلفت

 .القوائم المالیة إعدادأي بالسعر الجاري للبند في تاریخ  ،المالیة
ق  .3 ة للتحق ة القابل ي  :Net Realizable Valueالقیم اتوتعن د إثب ا   البن ة ناقص ة البیعی بالقیم

 .مثل تقییم المخزون بقیمة أقل من تكلفتھ ،تكالیف البیعیة المتوقعةال
ة   .4 ة الحالی ي  :Present Valueالقیم اتوتعن د  إثب ع  البن ي یتوق ومة الت ة المخص دفقات النقدی بالت

ن    ا م دالحصول علیھ ةسواء   ،البن تمر   نتیج د االستخدام المس ول    أو للبن تم الحص ي ی ة الت ن القیم م
اض   النافعھ في نھایة عمره علیھا عند التخلص من د االنخف ، كقیاس القیمة القابلة لالسترداد في تحدی

  .صولفي قیمة األ
ر ا عش ال : اثن ى رأس الم ة عل اھیم المحافظ ان مف ي :  بی دم  وتعن ال ع ى رأس الم ة عل المحافظ

ى     ، Capital Erosionالمساس بھ والمحافظة علیھ من التآكل  اھیم المحافظة عل ن مف وھناك نوعان م
ا  ال ھم الي . 1: رأس الم ال الم ى رأس الم ة عل  Maintenance of Financialالمحافظ

Capital:    ال االسمي  أو Nominal Capitalویطلق على ھذا النوع من رأس المال أحیانا رأس الم
ة  رائیة الثابت وة الش دي   ،Fixed Earning Powerالق ال النق رأس الم ھ ب ق علی ن أن یطل ذلك یمك ك

Cash Capital  ي المحاسبة ال،       ،،وھو المفھوم السائد ف ى رأس الم دي للمحافظة عل وم التقلی أي المفھ
  .  Owners Equityحقوق الملكیة  أو Net Assets صولحیث یعني رأس المال صافي األ

  :ویقوم رأس المال المالي على القواعد التالیة
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د   صولوصافي األفي نھایة الفترة  صولالفارق بین صافي األ: الخسارة أوالربح . أ في بدایة الفترة بع
ا       أواستبعاد أي توزیعات للمالك  دخل وفق ف ال ن تعری ا  مساھمات منھم، وھذا مستمد م الم   ردهأولم الع

  :ویمكن صیاغتھ بالمعادلة التالیة، Hickاالقتصادي ھیكس 
  ) = الخسارة(الربح

  ×××       في نھایة الفترة صولصافي األ  
  ×××           كالمال إلىالتوزیعات +      
  )×××(                  في بدایة الفترة صولصافي األ    -  
  ) ×××(                المساھمات من المالك    -  

  شامال تعدیالت المحافظة على رأس المال  
  :ویمكن صیاغة المعادلة السابقة بشكل آخر على النحو التالي    

  )خسائر(كاسبم  ±   )   النقص(صافي الزیادة) = الخسارة(الربح  
  صولفي صافي األ       في رأس المال المالي              

وم     سلوبال یوجد استخدام لمفھوم محدد أل: القیاس أساس. ب ب یق ي الغال من أسالیب القیاس، ولكنھ ف
  .Historical Costالتكلفة التاریخیة  مفھومعلى 

  :Physical Capital Maintenanceالمحافظة على رأس المال المادي . 2
وم   ذا المفھ ى ھ ق عل ىویطل ة عل ال اإل المحافظ اجرأس الم  Productive Capitalي نت

Maintenance  ة اإل  أووكذلك رأس المال العیني ویمثل القدرة التشغیلیة أة  نتاجالطاق ة للمنش وم    .ی ویق
  :رأس المال المادي على القواعد التالیة

ة     ) القدرة التشغیلیة( یةنتاجالفارق بین الطاقة اإل :الخسارة  أوالربح   .أ  رة والطاق ة الفت ي نھای للمنشأة ف
  .مساھمات من قبلھم أوفي بدایة الفترة، مع استبعاد أي توزیعات للمالك ) القدرة التشغیلیة(یة نتاجاإل

  .كتعدیالت في حقوق الملكیة تعتبرخسائر الحیازة بل  أوخسارة الفترة مكاسب  أووال یتضمن ربح   
ن   أساسھي  Current Costالتكلفة الجاریة تعتبر  :القیاس أساس  .ب  قیاس رأس المال المادي، ویمك

  :أن یتم قیاس التكلفة الجاریة بأحد األسالیب التالیة
  .Entry Priceویطلق علیھا بسعر الدخول  Replacement Costتكلفة االستبدال -
  .Exit Priceویطلق علیھا بسعر الخروج  Market Valueالقیمة السوقیة  -

 Discounted Present Value ofالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة  -
Expected Future Cash Flows .   

  IPSASs وفق معاییرو IFRSsالمفاھیمي وفق معاییر  طاراإل مقارنة بین: ثالثة عشر
المالي في  بالغاإلیة التي تحكم ساسیتعلق بالمفاھیم األ IFRSsوفق معاییر  طاراإلالغرض من  .1

في  بالغاإلیة التي تحكم ساسفیتعلق بالمفاھیم األ IPSASsالقطاع الخاص، بینما وفق معاییر 
  القطاع العام، بینما 

تقدم لھم الخدمات، بینما  أوھم الزبائن الذین تباع لھم البضاعة  IFRSsإن العمالء وفق معاییر . 2
  .مزودي الخدمات الحكومیة أومتلقي الخدمة الحكومیة  IPSASsوفق معاییر 

التي یتم  تزوید متخذي القرارات بھا لغایات  IFRSsالغایة من المعلومات المعدة وفق معاییر . 3
لغایات المساءلة والمحاسبة  IPSASsالتجاریة، بینما وفق معاییر  واألنشطةاالستثمار واالئتمان 

  .واتخاذ القرارات
ایی .4 ق مع ة وف اریر المالی ة IFRSsر تتضمن التق ة األربع وائم المالی ة : الق الي، قائم ز الم ة المرك قائم

ة   ى  ضافة باإلالدخل الشامل، قائمة التغیرات في حقوق الملكیة، قائمة التدفقات النقدی المالحظات،   إل
 إضافة تتضمن القوائم المالیة األربع السابقة باختالف لمسمیات بعضھا   IPSASsبینما وفق معاییر 

ة أخرى وھي    تقاریر مال إلى الي    :ی ز الم ة المرك ة  ، قائم الي قائم ة   ، األداء الم دفقات النقدی ة الت ، قائم
افي األ    ي ص رات ف ة التغی ولقائم ات،  / ص ة، المالحظ ة    الملكی ات الموازن من معلوم اریر تتض تق

ة       ،تقاریر انجازات تقدیم الخدمات ،وااللتزام بالتشریعات  ر مالی ة وغی ات مالی اریر تتضمن معلوم تق
  .ریة یالمعلومات التفس، لیة مستقب
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یة من لوذلك الرتباطھ بالمرحلة التا IFRSsیة وفق معاییر بالغلم یتم تأطیر مفھوم الوحدة اإل. 5
 IPSASsاألمریكي، بینما وفق معاییر  FASBالدولي و IASBالمشروع المشترك بین مجلسي 

ریر المالیة سواء كانت منشأة التقا إصداربالمنشأة التي تقوم فقد تم التوسع في تأطیره وحدد ب
بالنیابة  أوتقوم بالحصول على مواردھا من : ، وتتمیز بما یليمنشأة تابعة أومنشأة أم  أومنفصلة، 

 أوتستخدمھا لتنفیذ أنشطة لتحقیق منافع لمزودي الموارد  أو/مزودیھا، و constituentsعن 
تمدون على المعلومات التي تتضمنھا مزودو موارد یع أوأن یكون متلقو خدمات وبالنیابة عنھم، 

  .اتخاذ القرارات أولغایات المساءلة  GPFRsتقاریر 
جوھریة ومساندة  إلىلم تختلف مكونات الصفات النوعیة وفق النوعین من المعاییر لكن تم تقسیمھا . 6

  .IPSASs، ولم یتم ھذا التقسیم وفق معاییر IFRSsوفق معاییر 
بقید واحد ھو التكلفة والمنفعة، بینما وفق  IFRSsلومات وفق معاییر تم تحدید القیود على المع.7

التكلفة والمنفعة، كال من  األھمیة النسبیة والموازنة بین  إلى إضافةفتضمن  IPSASsمعاییر 
  .الصفات النوعیة

االعتراف والقیاس وعناصر القوائم المالیة  IPSASsالمفاھیمي وفق معاییر  طاراإللم یتضمن . 8
  .IFRSsالمفاھیمي وفق معاییر  طاراإلاھیم المحافظة على رأس المال والتي تضمنھا ومف
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  لىوللمرة األ IFRSs  تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة
First-Time Adoption of International Financial 

Reporting Standards  
  )IFRS 1المعیار (

  

  
وقد صدر ھذا المعیار لتمكین الشركات المدرجة في االتحاد : IFRS 1امة عن المعیار خلفیة ع: الأو
بوجوب  إلزامھالى بعد أن تم وللمرة األ IFRSsروبي من تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة واأل

بیق غیرھا من الشركات التي تقوم بتط إلى إضافةم، 2005تطبیق ھذه المعاییر اعتبارا من مطلع عام 
، وال یوجد مقابل لھذا المعیار في معاییر لىوللمرة األ IFRSsمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 

IPSASs.  
ة للمرة      :  IFRS 1نطاق المعیار : ثانییًا ا مطبق ي توصف بأنھ یتم تطبیق المعیار من قبل المنشآت الت

ة    لى لمعاییرواأل ة الدولی اریر المالی داد إل IFRSs التق ام     وعرض قوائ  ع ة ذات االستخدام الع ا المالی مھ
ة        لىوالمنشأة مطبقا للمرة األوتعتبر  ا المالی ي السنة السابقة قوائمھ دت ف تناداً إذا أع ى  اس اییر  ) أ(:إل مع

ة   أومحاسبیة محلیة  اییر ) ب(، IFRSsأي معاییر أخرى ال توافق مع معاییر التقاریر المالیة الدولی  مع
ى   ولكنھا لم تتضمن وجود عبارة واضحة وصریحة وغیر متحفظة  IFRSsالتقاریر المالیة الدولیة  عل

ة   )د(،IFRSsالتقاریر المالیة الدولیة  بعض ولكن لیس كل معاییر)ج(ذلك، أي  أومعاییر محاسبیة محلی
ة    ة الدولی اریر المالی اییر التق ن مع ف ع رى تختل اییر أخ ض IFRSsمع تخدام بع م اس ن ت اییر ، ولك مع

ة   IFRSsلیة التقاریر المالیة الدو اییر المطبق اییر  )د(. لمعالجة بعض البنود التي لم تتطرق إلیھا المع مع
ة  بیة محلی اییر  أومحاس ن مع ف ع رى تختل اییر أخ ة  أي مع ة الدولی اریر المالی م IFRSsالتق ن ت ، ولك

داد ق   إع ھ وف ول ب و معم ا ھ ع م ق م ود لتتواف ض البن یم بع ویات لق اییرتس ة  مع ة الدولی اریر المالی التق
IFRSs،)ة   معاییر) ھـ ن الستخدام اإل   IFRSsالتقاریر المالیة الدولی د      دارةولك تم تزوی م ی داخلي، ول ال

وائم    تم تزویدأما إذا . الدائنین أوأصحاب العالقة الخارجیین مثل المستثمرین،  أوھذه القوائم للمالك  الق
اییر   ا لمع دة وفق ة المع ة    المالی ة الدولی اریر المالی نة    أل IFRSsالتق ي الس ارجي  ف رف خ بب لط ي س

اییر   ة لمع أة مطبق ر المنش ال تعتب ابقة، ف ة   الس ة الدولی اریر المالی ار   IFRSsالتق ذلك المعی ق ب وال یطب
IFRS 1،)اییر )و ة     مع ة الدولی اریر المالی یس      IFRSsالتق ن ل د ولك ات التوحی داد إللغای ة    ع وائم مالی ق

 .IAS 1المعیار  إلى استنادًاكاملة 
   تعریف بالمصطلحات الرئیسیةال: ثالثًا

ھو تاریخ بدایة الفترة  :IFRSs: Date of transition to IFRSsتاریخ االنتقال لتطبیق معاییر 
ة      واأل ة كامل ات مقارن تنادًا  لى التي تقوم المنشأة بعرض معلوم ى اس ة      إل ة الدولی اریر المالی اییر التق مع

IFRSs فقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة لى ووفي قوائمھا المالیة المعدة للمرة األIFRSs.  
ة   ة االعتباری ة(التكلف ة      :Deemed cost) الحكمی دیل للتكلف تم استخدامھا كب ي ی ة الت ة  أوالقیم التكلف

د احتساب االھالك        ھالكالقابلة لال أن المنشأة عن اء اإل أوفي تاریخ معین، ویفترض ب د    طف الالحق  ق
  ).الحكمیة(یة للتكلفة االعتباریةمساوذلك التاریخ وتكون بذلك تكلفتھ االلتزام في  أو صلاعترفت باأل

ین     تحویل أو صلاأل بیعالقیمة التي یمكن :  Fair valueالقیمة العادلة  ا ب زام بھ ي   االلت مشاركین ف
  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب عملیة السوق 

رة األ  IFRSsولیة القوائم المالیة المعدة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الد ى    وللم  First IFRSل
financial statements:   ة السنویة األ ة        والقوائم المالی اریر المالی اییر التق ا لمع دت وفق ي أع ى الت ل

  ). IFRSs(بعبارة واضحة وغیر متحفظة بأنھ تم االلتزام بھذه المعاییر  IFRSsالدولیة 
رة  ةبالغاإلالفت اریر واأل ی اییر التق ق مع ى لتطبی ة  ل ة الدولی  First IFRS reportingالمالی

period :اییر   وعن القوائم المالیة األ بالغیة التي تنتھي في تاریخ اإلبالغالفترة اإل ا لمع لى المعدة وفق
  . IFRSsالتقاریر المالیة الدولیة 
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دة    :First time adopterلى والمطبق للمرة األ ة المع ا  المنشأة التي تقوم بعرض قوائمھا المالی وفق
  .لىوللمرة األ IFRSsلمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 

ة            ة الدولی اریر المالی اییر التق ا لمع دة وفق ة المع الي االفتتاحی ز الم ة المرك  Opening IFRSقائم
statement of financial position:  داد قائمة المركز المالي التي تم تناداً  ھاإع ى  اس ات   إل متطلب

  .IFRSsھي في تاریخ االنتقال لتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة  كما  IFRS 1المعیار 
ا       ارف علیھ ابقة المتع بیة   : Previous GAAPالمبادئ المحاسبیة الس س المحاس اییر  (األس كالمع

ة ق  ) الوطنی تخدمھا المطب ان یس ي ك ة  الت ة الدولی اریر المالی اییر التق ق   IFRSsلمع ل تطبی رة قب مباش
  .IFRSsر المالیة الدولیة معاییر التقاری

اریخ اإل  الغ ت م        :Reporting date ب ي ت رة الت رة األخی ة الفت اریخ نھای داد ت ة    إع وائم مالی وائم   أوق ق
  .عنھا مرحلیةمالیة 

ة     ة الدولی اریر المالی اییر التق  Financial International Reporting Standardsمع
(IFRS):  التالیة  اتصدارلإلاسم جامع:  

اییر   .أ  ة   مع ة الدولی اریر المالی  International Financial Accounting Standardsالتق
)IFRSs.( 

  ).International Accounting Standards )IASsمعاییر المحاسبة الدولیة   .ب 
ة            .ج  ة الدولی اریر المالی اییر التق یرات مع ة تفس ن لجن در ع ي تص یرات الت  Internationalالتفس

Financial Reporting Interpretation Committee  )IFRIC.(  
ة     .د   Standing Interpretationالتفسیرات التي صدرت عن لجنة تفسیرات معاییر المحاسبة الدولی

Committee )SIC.( 
وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  ھاإعدادالتعرف على القوائم المالیة االفتتاحیة التي یجب : رابعًا

 IFRSs : وائم م الث ق من ث ائمتي       وتتض ة وق دفقات نقدی ائمتي ت امل وق ل ش ائمتي دخ الي وق ز م رك
 .تغیرات في حقوق الملكیة

 GAAPبیان التعدیالت المطلوبة لالنتقال من المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا  : خامسًا
 :وتتضمن لى، وعند التطبیق للمرة األ IFRSsمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  إلىالسابقة 

المطلوبات مثل االحتیاطات ببعض مثل مصروفات البحث و صولعتراف ببعض األعدم اال)1(
الضریبة المستحقة  والمطلوبات الجدیدة  أصولالجدیدة مثل  صولاالعتراف ببعض األ)2. (العامة

  طفاءتصنیف األسھم الممتازة القابلة لإل إعادةك: التصنیف إعادة)3(مثل مطلوبات الضریبة المستحقة، 
  .القیاس كقیاس األدوات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة إعادة) 4(مطلوبات،  إلىملكیة  من  حقوق

اءات التعرف على : سادسًا اییر     اإلعف ق مع ي   األخرى،   IFRSsمن تطبی ا یل ق بم دماج  )1(: وتتعل ان
ال ة )2. (األعم ة التحكمی دیر القیم وظفین)3. (تق افع الم ة المتراك)4. (من ات الترجم ةاحتیاط . م

ة)5( ة المركب ول)6.  (األدوات المالی ود    أص ة والعق آت الزمیل ة والمنش آت التابع ات المنش ومطلوب
تركة بقا    )7. (المش ا مس راف بھ م االعت ي ت ة الت خیص األدوات المالی ى  )8. (تش زة عل دفعات المرتك ال

ھم  أمین  )9. (األس ود الت رمیم وال       )10( .عق ھ والت ول ب راف المعم دم االعت ي ع رات ف ات  التغی مطلوب
راض ) 13.(اتیجاراإل)  12..(شركات الغاز والبترول أصول)11.(المماثلة ل  ) 14.(تكالیف االقت تحوی

  .العمالء من صولاأل
عدم )1( : األخرى ، وتتضمن IFRSsالتعرف على االستثناءات اإللزامیة من تطبیق معاییر : سابعًا

تحوط حیث ال یجوز االعتراف محاسبة ال)2. (والمطلوبات المالیة صولاألبعض االعتراف ب
. ةتداولالمغیر  صولالتقدیرات المحاسبیة كالتغیر في أعمار األ)3. (بالمكاسب والخسائر المؤجلة

   .المقتناة للبیع والعملیات غیر المستمرة صولاأل)4(
رات  فصاحاتاإل) 1( :وتتضمن،  فصاحواإلبیان متطلبات العرض : : ثامنًا  لبعض البیانات المالیة للفت

اییر        ق مع دة وف ة المع الي االفتتاحی ز الم ة     فصاحات اإل) IFRSs ،)2قبل قائمة المرك وائم المالی ي الق ف
ة     ة الدولی اریر المالی اییر التق ى، وللمرة األ  IFRSs  التي یعدھا المطبق لمع ر    فصاح اإل) 3(ل ن التغیی ع

  .IFRSs  المتوقع لتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة
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زام  ) 1:(وتتضمن لى، وللمرة األ IFRSsاقشة قضایا مختلفة متعلقة بتطبیق معاییر من: : تاسعًا االلت
ي السنة األ   المرحلیةفي التقاریر  ة       وف ة الدولی اریر المالی اییر التق ق مع ى لتطبی د  ) IFRSs).2ل المواعی

  :ستثمر بھابالنسبة للمستثمر والجھة الم IFRSs المختلفة لتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
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  الدفعات المرتكزة على األسھم
Share-Based Payments 

  )IFRS 2المعیار (
  
المعالجة المحاسبیة للعملیات  إلىوتطرق المعیار : IFRS 2عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

 أوات كاعتبارات تتعلق بأدوات ملكیتھا ، تقدیم خدم أو سلعاقتناء  أوالتي تقوم بموجبھا المنشأة باستالم 
وال یوجد في ، أدوات ملكیتھا األخرى أوأسعار أسھم الشركة السوقیة  إلىتحمل مطلوبات باالستناد 

 .مقابل لھذا المعیار IPSASsمعاییر 
ى    أواألسھم،   إصدارعلى  IFRS 2 ینطبق المعیار: IFRS 2تحدید نطاق المعیار : ثانیًا وق عل الحق

ھ دمات  األس لع وخ ل س ار    . م مقاب اق المعی منھا نط ي یتض ود الت ى البن ة عل ن األمثل ا  IFRS 2وم م
تالك أسھم الموظفین، خطط      :یلي حقوق تحسین أسعار األسھم، خطط شراء أسھم الموظفین، خطط ام

ي   إصدارعلى المعیار ، وال ینطبق األسھم إصدارخیارات األسھم، الخطط التي قد یكون فیھا  األسھم ف
دف   ان ي تھ ك الت ر تل ھم غی ى األس زة عل دفعات المرتك ات ال ال، عملی ىدماج األعم اء  إل لعاقتن  أو الس

 .االستفادة من الخدمات
  التعریف المصطلحات الرئیسیة: ثالثا

ى األسھم      زة عل ة المرتك ا المنشأة باستالم        :Share-Based payment الدفع وم فیھ ة تق ھي عملی
ارات،     خدمات كمقابل ألدوات أوبضائع  ك الخی ي ذل اء   أوحقوق ملكیة المنشأة بما ف دمات   سلع اقتن وخ

أة     أو السلعمقابل تحمل مطلوبات لمورد  الخدمات تكون على شكل قیم مرتكزة على أسعار أسھم المنش
  . أدوات حقوق ملكیتھا األخرى  أو

دا      تم تسویتھا نق ي ی  Cash-settled share based paymentالدفعة المرتكزة على األسھم الت
transaction:  ة     سلع أوھي عملیة تقوم المنشأة فیھا باقتناء خدمات ل نقدی ات لتحوی  أوبتحمل مطلوب

دمات   أصول ى سعر      أوأخرى لمورد الخ د عل أة     أوالبضائع تعتم ة أسھم المنش ة   أوقیم أي أدوات مالی
  .تعود لھا

ة    دمات مماثل زودون لخ راف الم ون واألط  Employees and others providingالموظف
similar services: ھم األفراد الذین یقومون بتزوید المنشأة بخدمات شخصیة بحیث:  

  .ضریبیة أویعتبر األفراد كموظفین ألغراض قانونیة .  أ
رون       . ب ذین یعتب راد ال ا األف ؤدي فیھ ي ی یؤدي األفراد أعمالھم بتوجیھ من المنشأة بذات الطریقة الت

  .وضریبیةموظفون ألغراض قانونیة 
 .إن الخدمات التي یتم تأدیتھا تكون مشابھة لتلك التي یتم تأدیتھا بواسطة الموظفین.  ج

د   أصولعقد یدل على وجود حقوق ملكیة متبقیة في  :Equity instrumentأداة الملكیة  المنشأة بع
  . طرح المطلوبات علیھا

ة  ة الممنوح ق ا :Equity instrument grantedأداة الملكی روط الح ر المش روط وغی لمش
ى     ة المرتكزة عل المرتبط بأداة الملكیة والذي یمنح بواسطة المنشأة لطرف آخر بموجب إجراءات الدفع

  .األسھم
ة        أدوات ملكی تم تسویتھا ب ي ی  Equity-settled share basedالدفعة المرتكزة على األسھم الت

payment transaction : ا ال تلم بموجبھ ي تس ة الت ي العملی لعمنشأة  ھ ل أدوات  أو س دمات مقاب خ
  ).متضمنة األسھم والخیارات(حقوق ملكیتھا

ل  أو صل األ بیعالقیمة التي یمكن  : Fair valueالقیمة العادلة  ین     تحوی ا ب زام بھ ي   االلت مشاركین ف
  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب عملیة السوق 

ي    –اتفاقیة بین المنشأة وطرف آخر    التاریخ الذي یتم فیھ عقد  : Granted dateتاریخ المنح  ا ف بم
أة          –ذلك الموظفین  ل المنش ن قب م مشترك م اك فھ دما یكون ھن تتعلق بالدفعة المرتكزة على األسھم عن
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نح الطرف     والطرف اآلخر على الشروط واآلجال المتعلقة باالتفاقیة، وفي تاریخ المنح تقوم المنشأة بم
ق شروط االكتساب، وإذا تمت       أوخرى أ أصولب أواآلخر المتعاقد الحق نقدا  د تحق بأدوات ملكیتھا عن

  .  الموافقة على االتفاقیة مثال من أصحاب حقوق الملكیة،  فیكون تاریخ المنح ھو تاریخ الموافقة
ون      : Intrinsic valueالقیمة الجوھریة  ي یك ة لألسھم والت القیمة التي تمثل الفرق بین القیمة العادل
ذي    أوغیر المشروط لالكتتاب فیھا،  أولحق المشروط للطرف المتعاقد ا الحق في استالمھا، والسعر ال

ار      ھ    15یتطلب من المتعاقد دفعھ مقابل ھذه األسھم، فمثال عندما یكون سعر ممارسة الخی ار وقیمت دین
  .دنانیر 5دینار، فإن القیمة الجوھریة للخیار تكون  20العادلة 

وقي   رط الس ة    :Market conditionالش عر الممارس ھ س د علی ذي یعتم رط ال اب  أوالش  أواكتس
دد         ق سعر مح ل تحقی ي المنشأة، مث ة ف ممارسة أداة ملكیة، والذي یتعلق بالسعر السوقي ألدوات الملكی

ھم       أوللسھم   ار األس ة لخی ة الجوھری ین للقیم دار مع وقي        أومق ى سعر س ین یستند عل دف مع ق ھ تحقی
  .قیاسي معین لألسعار السوقیة ألدوات الملكیة لمنشآت أخرىرقم  إلىألدوات الملكیة نسبة 

اس    اریخ القی وق          : Measurement dateت ة ألدوات حق ة العادل اس القیم ھ قی تم فی ذي ی اریخ ال الت
ار   راض المعی ة ألغ ة الممنوح وم    IFRS 2الملكی ي تق رى الت راف األخ وظفین واألط بة للم ، وبالنس
اریخ ال      إن ت ة ف دمات مماثل د خ راف         بتزوی ع أط تم م ي ت ات األخرى الت نح، وللعملی اریخ الم و ت اس ھ قی

و    ) واألطراف األخرى التي تقوم بتزوید معلومات مماثلة(أخرى غیر الموظفین اس ھ اریخ القی فیكون ت
  .تزوید الطرف المتعاقد للخدمات أوتاریخ حصول المنشأة على بضائع 

ادة خاصیة   ل   إع ي ت    :Reload featureالتحمی زة الت ارات    المی ائي لخی نح تلق دما  إضافی زود بم ة عن
ة              یس بموجب نقدی ارات الممنوحة باستخدام أسھم المنشأة، ول ابقة للخی ار بممارسة س یقوم حامل الخی

  .لتنفیذ الممارسة
ذ سعر      :Reload optionالتحمیل  إعادةخیار  الخیار الجدید الذي یتم منحھ عند استخدام السھم لتنفی

  .الممارسة لخیار سابق
دھا     :Share-based payment agreementتفاقیة الدفعة المرتكزة على األسھم ا تم عق ة ی اتفاقی

ر رف آخ أة وط ین المنش وظفین( ب ك الم ي ذل ا ف ى  ) بم زة عل ة المرتك ق بالدفع ة تتعل ي عملی دخول ف لل
ر أسھم أسعا إلىآخر للمنشأة باالستناد  أصل أواألسھم، والتي تخول بذلك الطرف اآلخر الستالم نقدیة 

د        أوأدوات ملكیتھا األخرى،  أوالمنشأة  ى أن شروط االكتساب ق دل عل ي ت الستالم أدوات ملكیتھا والت
  .تحققت
ھ الحق دون     : Share optionالخیار  نح حامل زام عقد یم ت       إل اب بأسھم المنشأة بسعر ثاب  أوباالكتت

  .محدد مسبقا وذلك خالل فترة زمنیة محددة
اب  ب : Vestاالكتس تناد  أن یص د باالس رف المتعاق ىح الط وال    إل ھم   مخ ى األس زة عل ة المرتك الدفع

  .أدوات الملكیة عند توفر شروط معینة أوأخرى  أصول أوباستالم نقدیة 
اب  روط االكتس بح     : Vesting conditionsش د لیص رف المتعاق ا للط ب توفرھ ي یج روط الت الش

ى   أدوات حقوق أوأخرى  أصول أومخوال الستالم نقدیة  ملكیة المنشأة بموجب اتفاقیة دفعة مرتكزة عل
ادة  ( لألداء یتطلب تحققھا  ًاشروط أومعینة للخدمة  ًااألسھم، وتتضمن شروط االكتساب شروط مثل زی

ى  ضافةباإلفترة الخدمة  إتماموتتعلق شروط األداء ) معینة في ربح الشركة خالل فترة زمنیة معینة   إل
  .ك فإن ما یتعلق بغیر شروط األداء والخدمة ال تعتبر شروطًا لالكتسابتحقق أھداف أداء معینة، لذل

ة     :Vesting periodفترة االكتساب  ق باتفاقی ة تتعل الفترة التي یتم خاللھا تحقق شروط اكتساب معین
  . الدفعة المرتكزة على األسھم

ى    أواألسھم  إصداریتطلب : تحدید كیفیة االعتراف بالدفعات المرتكزة على األسھم: رابعا وق عل الحق
ة    وق الملكی ات حق ي مكون ادة ف ھم زی ار   أواألس ب المعی ات، ویتطل رف  IFRS 2المطلوب ار ط اعتب

ل     دمات ال تمث لع وخ ى س ول عل ة للحص ون الدفع دما تك روفا عن دین مص ة الم الالمقاص ب أص ، ویج
  االعتراف بالمصروف عند استھالك السلع والخدمات

ًا دفعات : خامس واع ال ان أن ھم  بی ى األس زة عل ویتھا ب )1: (المرتك تم تس ي ی ة الت دارالدفع أدوات  إص
ة ویتھا ب   : ملكی تم تس ي ی ة الت دار الدفع ي      إص ا یل ار م ذ باالعتب ھم العادیة،ویؤخ ة كاألس         :أدوات ملكی
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ة   )أ( تتمثل قیمة المصروف التي یتم االعتراف بھ بعدد األسھم التي یتم اكتسابھا مضروبا بقیمتھا العادل
نح   اریخ الم ا مصروف       ) ب.(في ت تم اعتبارھ ي ی ة الت دیل القیم تم تع ة      ای اریخ كل عملی ي ت الغ ف الي   إب م

ابھا        یتم اكتس ي س ھم الت دد األس دیر لع ل تق س أفض ة     ) ج.(لعك تم لقیم ي ت دیل الت ة التع ف عملی تختل
ا  دم وجودھ ن ع وقیة م روط أداء س ود ش ب وج روف حس دا )2( .المص ویتھا نق تم تس ي ی ة الت  :الدفع

ي     أصولبأي  أوالدفعة المرتكزة على األسھم التي یتم تسویتھا نقدا  ا یل ون  ) أ: (أخرى ، ویراعى م تتك
زام وحق   ( ي التسویة وقیاسھما    أسلوبیجب االعتراف ب) ب.(العملیة من التزام یقابلھ حق ملكیة  االلت

ھ استالم      ا إلىفیما یتعلق بااللتزام فیتم االعتراف بھ ) ج.(بشكل منفرد) الملكیة تم فی ذي ی دى ال  السلع لم
أما فیما یتعلق بأدوات الملكیة فیتم االعتراف بالزیادة ) د.(االستفادة من الخدمات ذات العالقة بالدفعة أو

ن استالم     تم      أو السلع في حقوق الملكیة الناتجة ع دمات، وی ن الخ تفادة م ي     إعادة االس زام ف اس االلت قی
زام        تاریخ التسویة بالقیمة العادلة إ یض االلت تم تخف دا فی ھ نق م تسویتھ بدفع ذا لم یتم تسویتھ بعد، أما إذا ت

الدفعة )3( .تصنیف االلتزام كحقوق ملكیة  إعادةأدوات ملكیة فیتم  إصدارالصفر، وإذا تم تسویتھ ب إلى
ة     :التي یتم تسویتھا نقدا وبأدوات ملكیة ن أدوات الملكی یط م  افةإض وھي الدفعة التي یتم تسویتھا بخل

 .النقدیة إلى
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة وفق ما : كیفیة قیاس الدفعات المرتكزة على األسھم تحدید: سادسًا

 السلع قیاس  العملیات التي یتم بموجبھا استالم : المبدأ العام لقیاس بالقیمة العادلة) 1:(یلي
الخدمات المستلمة، وعندما ال  أو لسلعلوالخدمات كمقابل ألدوات حقوق الملكیة للمنشأة بالقیمة العادلة 

والخدمات بموثوقیة فإنھ یتم استخدام القیمة العادلة ألدوات الملكیة  للسلعیمكن قیاس القیمة العادلة 
         .قیاس القیمة العادلة ألدوات الملكیة الممنوحة :قیاس خیارات أسھم الموظفین )2.(الممنوحة

قیاس القیمة العادلة  )4.(یجب تقدیر القیمة العادلة بتاریخ المنح :ارات للخی -قیاس القیمة العادلة )3(
دلیل ) 5.(والخدمات  السلعیجب تقدیر القیمة العادلة في تاریخ االستالم لھذه : والخدمات للسلع

والخدمات المستلمة كمقابل ألدوات الملكیة الممنوحة على  للسعالقیمة المعترف بھا تعتمد : القیاس
تعتمد القیمة العادلة على : ضافياإلدلیل القیاس ) 6.(ات الملكیة والتي تم اكتسابھا في النھایةعدد أدو

تقییم معین لتقدیر أسعار أدوات  أسلوب، وعند عدم وجودھا یتم تقدیرھا باستخدام ةاألسعار السوقی
لقیمة العادلة في تكون عوامل األداء المعتمد على السوق مشمولة في قیاس ا: شروط األداء)7.(الملكیة

 .تاریخ المنح
دیالت   التعدیالت)1:(اتطفاءات واإللغاءبیان المعاملة المحاسبیة للتعدیالت واإل:سابعًا یتم اعتبار التع

أدوات    ة ك أدوات الملكی ة ب افیالمتعلق ا  إض ق بتملكھ وء الح د نش اءاإل)2.(ة عن اءواإل اتطف تم :  اتلغ ی
  .كتعجیل لفترة االكتساب ألداة الملكیة طفاءاإل أو لغاءاعتبار اإل
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   Business Combination  اندماج األعمال

 )IFRS 3المعیار (
  
ار   :  IFRS 3خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو ى تطرق المعی ق       إل ین المنشآت لتحقی دماج ب حاالت االن

ي بموجب      ال بواسطة المقتن د    أسلوب مزایا معینة مقتصرا على المحاسبة عن اندماج األعم الشراء بع
ى  لوبأن ألغ ة لأل  أس ة العادل راف بالقیم وب االعت تركة، ووج الح المش ولالمص د  ص ات عن والمطلوب

  .مقابل لھذا المعیار IPSASsوال یوجد في معاییر ، االقتناء
شراء ) أ(       : حاالت اندماج األعمال التي تقع في نطاق المعیار)IFRS 3) :1نطاق المعیار : ثانیًا

و ق   لأص وق تتعل ات وحق أةومطلوب ض )ب.(ةمعین بمنش راء بع ولش ق   أص وق تتعل ات وحق ومطلوب
تم    )ج.(بأنشطة منشأة معینة والتي تمثل مع بعضھا البعض مشروع أعمال دة ی ال جدی تأسیس منشأة أعم

رتبط   أصولشراء )د.(العائدة لمشروع موحد واألنشطةوالمطلوبات  صولفیھا اقتناء مجموعة من األ ی
ا دف ھرةبھ اص بالش ن خ ار  )2.(ع ثم اق المعی ي نط ع ف ي ال تق ال الت دماج األعم االت ان االت )أ(: ح ح

دماج منشآت   )ب. (اندماج األعمال بین منشآت بموجب عقد مشترك حاالت اندماج األعمال المتعلقة بان
ل   ت قب ة تم یطرة عام ع لس دماج  أوتخض ة االن اریخ عملی د ت ة  )ج.(بع ال المتعلق دماج األعم االت ان ح

أتین  ب دماج منش تركة    أوان آت المش ن المنش ر  م ال  )د.(Mutual Entitiesأكث دماج األعم االت ان ح
دة       بعض لتشكل وح ع بعضھا ال رد     إبالغوالتي بموجبھا یتم دمج منشآت منفصلة م د منف ة بموجب عق ی

  .بدون الحصول على حقوق ملكیتھا
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا

ال  دماج األعم دات     : Business Combination  ان ن الوح ة م د مجموع و  توحی آت  أوھ منش
  .یة واحدةإبالغاألعمال المنفصلة في وحدة 

ا       واألنشطة  صولمجموعة موحدة من األ: Businessمنشأة األعمال  ا وإدارتھ تم التصرف بھ ي ی الت
  :من أجل الحصول على

  .عائد لمستثمرین. أ
  .مباشرة وبالتناسب لحملة األسھم أي منافع اقتصادیة أوتكالیف منخفضة . ب

ھ    إلىالنظر : Acquisition methodاالقتناء  أسلوب اندماج األعمال على أنھ اقتناء منشأة وبموجب
  المقتناة صولصیص ھذه التكلفة لصافي األخیتم قیاس تكلفة االقتناء وت

ى المنشأة   ھو التاریخ الذي حصل فیھ المقتني على ا: Acquisition dateتاریخ االقتناء  لسیطرة عل
  .العملیات المحاسبیة ثباتا إلأساسالمقتنیة، وكذلك التاریخ الذي یتم اتخاذه 

ادل   اریخ التب ادل  لأل        :Exchange dateت ات التب راف بعملی ھ االعت تم فی ذي ی اریخ ال ول الت  ص
  .مقتنيوالمطلوبات والمطلوبات الطارئة بین المقتني والمنشأة المقتناة في القوائم المالیة لل

ة   اریخ االتفاقی ھ التوصل    :Agreement dateت م فی ذي ت اریخ ال ىالت ین   إل ة ب ة جوھری د اتفاقی عق
راف ة       أط ي حال ور، وف الن للجمھ اریخ اإلع و ت وم فھ ة للعم آت المدرج ة المنش ي حال دماج،  وف االن

ي ل      اة لعرض المقتن أة المقتن ى   السیطرة القسریة فھو تاریخ قبول عدد كاف من مالك المنش لحصول عل
  .سیطرة على المنشأة المقتناة

ة        یطرة العام ت الس آت تح ق بالمنش ال المتعل دماج األعم  Business Combinationان
Involving Entities or Business under Common Control:     ال دماج األعم و ان ھ

ة     د اال    أوالذي تخضع فیھ كافة المنشآت المندمجة لسیطرة ذات الجھ ل وبع ون   المنشأة قب دماج وال تك ن
 .انتقالیة أوھذه السیطرة مؤقتة 

  :ھو :Contingent Liabilityااللتزام الطارئ 
تم     .  أ ابقة وی داث س ة ألح ن أن یظھر نتیج زام یمك ور   ھإثباتالت د   أوبظھ دم ظھور واح ن   أوع ر م أكث

  .األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي ال تكون كاملة تحت سیطرة المنشأة
  :حالي یظھر نتیجة ألحداث سابقة ولكن ال یتم االعتراف بھ ألنھ التزام.ب
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  .االلتزام طفاءال یحتمل تدفق موارد خارج المنشأة تمثل منافع اقتصادیة یمكن استخدامھا إل -
 .ال یمكن قیاس قیمة االلتزام بموثوقیة كافیة -

افع     القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلی :Controlالسیطرة  ى من ة للمنشأة للحصول عل
  .ھاأنشطتمن 

ن   :Fair Valueالقیمة العادلة  ع     القیمة التي یمك ھ نتیجة بی ل  أو صل األالحصول علی زام   تحوی االلت
  .مشاركة في السوق بموجب عملیة منتظمة في تاریخ القیاسبھا بین أطراف 

ھرة  ن    :Goodwillالش ر م تقبلیة تظھ ادیة مس افع اقتص ي من ولھ دھا معین أص ن تحدی  أوة وال یمك
  .االعتراف بھا بشكل منفصل

  .محدد غیر نقدي ولیس لھ وجود مادي  أصلھو  :Intangible Assetغیر الملموس  صلاأل
ین طرفین     : Joint Ventureالعقد المشترك  دي ب ب تعاق ھ نشاطا       أوھو ترتی ن خالل ان م ر یؤدی أكث

  .اقتصادیا یخضع لسیطرة مشتركة
ر المسیطر    وق غی ا الحق ربح     :Non-controlling Interests ة علیھ ن ال ارة  أوالنسبة م  أوالخس

  .في المنشأة التابعة المتعلقة بحقوق الملكیة التي لم یتم امتالكھا من قبل المنشأة األم صولصافي األ
ل    : Mutual Entityالمنشأة المشتركة  ین، مث المنشأة بخالف المنشأة المملوكة من قبل مستثمر مع

أ ركة ت تركة ش أة تع أومین مش ة  وامنش الیف منخفض زود بتك ي ت تركة، والت ة مش ادیة  أونی افع اقتص من
 .حاملي بوالصھا أووبالتناسب للمشتركین فیھا  ةأخرى بطریقة مباشر

  .أكثر أوالمنشأة التي یتبعھا منشأة تابعة  : Parentالمنشأة األم 
  .وجوده أوما یكون اقرب لعدم حدوثھ  :Probableالمحتمل 

ا     :Reporting Entityیة بالغالوحدة اإل ى قوائمھ دون عل المنشأة التي یكون ھناك مستخدمون یعتم
بلھم حول         ن ق رارات م ات اتخاذ الق دة لغای المالیة ذات االستخدام العام في الحصول على معلومات مفی

ن المنشآت تض     أویة منشأة منفردة بالغتخصیص الموارد، وقد تكون الوحدة اإل أة أم  مجموعة م م منش
  .ومنشآت تابعة لھا
ھي منشأة بما في ذلك المنشأة غیر المساھمة مثل الشركات الشخصیة   :Subsidiaryالمنشأة التابعة 

  .والتي یتم السیطرة علیھا من قبل منشأة أخرى تعرف بالمنشأة األم
د    د النق دفقا       ):Cash Generating Unit  )CGUوحدة تولی د ت ا تولی دة یمكنھ ت ھي أصغر وح

د    دات النق ن وح دھا م ن تولی ي یمك ة الت دفقات النقدی ن الت ا ع ن تمییزھ ث یمك رد وبحی كل منف ة بش نقدی
  .األخرى

یتم المحاسبة عن اندماج األعمال فقط : لمحاسبة عن اندماج األعمالفي ااألسالیب المستخدمة : رابعًا
المصالح ( ع المصالحتجمی أسلوبالشراء، وتم التوقف عن استخدام  أواالقتناء  أسلوببموجب 
  .)المشتركة

ین المنشآت المندمجة كنتیجة       وجوب تحدید المقتني) 1(: االقتناء أسلوبكیفیة تطبیق : خامسًا ن ب م
ال، و  تبني القیمة العادلة) 2(طریقة المصالح المشتركة، لغاءإل اء لتحدید تكلفة اندماج األعم ذ   إلغ األخ

ة  ةبالقیم وللأل المرحل ا ك ص ات أیض رة إلوالمطلوب ة مباش اءنتیج الح  لغ ة المص طریق
دماج )3.(المشتركة  ة االن دیالت تكلف ة تع مین قیم ك إذا   تض ا، وذل تقبلیة فیھ داث مس ى أح تناد عل باالس

روط      ذه الش ل ھ دماج مث ة االن منت اتفاقی ال    )4.(تض دماج األعم ة ان ات تكلف د مكون ول باأل تحدی  ص
ات ال     ددة والمطلوب ات المح ددة والمطلوب ة كمخصصات   الملموسة المح دخل    إعادة طارئ ة، وال ت الھیكل

ة  صولاأل ي   )5.(الطارئة في التكلف ال المرحل دماج األعم ي       : ان ادة نسبة االستثمارات ف د زی ا عن والحق
اریخ       و ت یطرة ھ ق الس اریخ تحق ر ت یطرة، ویعتب بة الس ق نس ى تتحق ل حت ى مراح ة  عل وق الملكی حق

ي      ى المقتن ث یجب عل اس االس   إعادة االقتناء، حی بقا بالقی     قی اة مس ة المقتن وق الملكی ي حق ة م تثمارات ف
راف بالمكاسب    فيوالمطلوبات المحددة بما  صولالعادلة في تاریخ االقتناء لأل  أوذلك الشھرة، واالعت

اح قائمة في  حدوثھاالخسائر عند  ادة      الخسائر  أو األرب إن أي زی ق السیطرة ف ا لتحق نقصان   أو، والحق
ذلك   إلىما ال یؤدي في قیمة ھذه االستثمارات ب فقدان السیطرة یتم التعامل معھا كعملیات مع المالك وب

  .یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة
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ًا راف باأل : سادس ة االعت ولكیفی ال    ص دماج األعم ة ان ة بعملی ات المتعلق راف ) 1: (والمطلوب االعت
ولباأل ددة  ص ات المح راف : والمطلوب روط االعت وفرت ش اس األ) 2(.إذا ت ولقی ات وال ص مطلوب

زام    : الھیكلة إعادةالمطلوبات المتعلقة ب )3..(بالقیمة العادلة: المقتناة د وجود الت یتم االعتراف بھا عن
ادةإلحالي   ة  ع ة ) 3( .الھیكل ات الطارئ راف بالمطلوب ا : االعت راف بھ تم االعت ا   ی اس قیمتھ ن قی إذا أمك

تناد  : قیاسھا بالقیمة األعلى من بین إعادةالعادلة بموثوقیة، ویجب  القیمة التي یمكن االعتراف بھا باالس
ار           IAS 37للمعیار   ال یكون خارج نطاق المعی دماج األعم د ان ا عن دئي بھ راف المب ، علما بأن االعت
تناد   طفاءالقیمة التي تم االعتراف بھا مبدئیا ناقصا اإل أو.المذكور ى المتراكم باالس ار   إل  IAS 18المعی

اإل  ق ب ان ذل  یرادالمتعل ى ك امت راف باأل) 5( ك ممكن ولاالعت ة  ص ر الملموس روط  : غی وفر ش د ت عن
  االعتراف بھا

ابعًا ھرة: س بیة للش ة المحاس ة) 1( :المعامل ھرة الموجب ة   :الش ن القیم راء ع ة الش ادة تكلف دد بزی تتح
ھا سنویا بل یتم فحصھا سنویا من أجل تحدید االنخفاض إطفاءالمقتناة، وال یتم  صولالعادلة لصافي األ

ب الشراء ال  )2.(الخسائر أواألرباح كخسارة في قائمة  باالنخفاضي قیمتھا ویعترف ف : يتفاوض مكاس
ى األ    صولتتحدد بزیادة القیمة العادلة لصافي األ: ا عل تم توزیعھ  صول المقتناة عن تكلفة الشراء، وال ی

  .الخسائر أواألرباح بتخفیض قیمھا بالفرق، بل یتم االعتراف بھا كدخل في قائمة 
ًا ا  : ثامن یطر علیھ ر المس وق غی بیة للحق ة المحاس تم :  NCIالمعامل اتی یطر  إثب ر المس وق غی الحق

ن األ    یبھم م ة بنص ركة المقتنی اتر الش ي دف ا ف ولعلیھ تم    ص ة، وال ی ات الطارئ ات والمطلوب والمطلوب
بشكل  تسجیل نصیبھم من الشھرة، ویتم عرض الحقوق غیر المسیطر علیھا ضمن حقوق الملكیة ولكن 

  .منفصل عن حقوق الملكیة للشركة األم
عًا ات : تاس احاإلمتطلب تخدمي  ) 1(:فص ن مس ي تمك ات الت ن المعلوم ح ع ي أن یفص ى المقتن ب عل یج

رة اإل     الل الفت ر خ ي تظھ الي والت ا الم ال وأثرھ دماج األعم ة ان یم طبیع ن تقی ة م وائم المالی ة بالغالق ی
الغ اإلبعد تاریخ  أوالحالیة  ل   ب الي وقب دار بالتصریح   الم ة    إص وائم المالی داث    (الق رة األح أي خالل فت
ة  ب اإل  ) 2).(الالحق ال فیتطل دماج األعم ة ان ل عملی احلك ن    فص ة م ن مجموع ي ع طة المقتن بواس

ات ذلك اإل) 3.(المعلوم ب ك احویج ن  فص اتع ن المعلوم ة م رى مجموع وفرت   األخ ةاإلإذا ت  مكانی
ح      ) 4.(لذلك ي أن یفص ى المقتن ذلك یجب عل ات   ك ن المعلوم وائم     األخرى  ع ن مستخدمي الق ي تمك الت

رة اإل      تقییم المالیة من  ا خالل الفت رف بھ ي یعت دیالت الت ة   بالغاألثر المالي للتع ة الحالی اریخ    أوی د ت بع
 ).أي خالل فترة األحداث الالحقة(القوائم المالیة  إصداربالمالي وقبل التصریح  بالغاإل
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  Insurance Contracts  عقود التأمین
  )IFRS 4المعیار ( 

  
، وقد جاء IFRIC 12 ویتعلق بالمعیار التفسیر: IFRS 4عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

، حیث أنھ لم IASBالمعیار كإثارة لموضوع التأمین في أروقة مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 
وال یوجد في معاییر ، الردود والتعلیقات على المعیار یتضمن كافة القضایا المتعلقة بالتأمین النتظار

IPSASs مقابل لھذا المعیار.  
بما في ذلك عقود ( عقود التأمین )1:  (المعیار على ینطبق: IFRS 4تحدید نطاق المعیار : ثانیًا 

المالیة األدوات ) 2.(التأمین التي تمتلكھا إعادةوالتي أصدرتھا المنشأة  وكذلك عقود ) التأمین إعادة
 Discretionary participationالتي تصدرھا المنشأة والتي تتعلق بمیزة المشاركة التقدیریة 

feature.  والمطلوبات األخرى التي تعود للمؤمن صولاأل) 1(: على وال ینطبق المعیار             .
لوبات المستخدم ومط أصول) 4.(نتاجاإلضمانات ) 3.(المحاسبة بواسطة حاملي بوالص التأمین) 2(

عقود الكفاالت المالیة ) 7.(الحقوق والمطلوبات التعاقدیة المحتملة) 5.(بموجب خطط منافع الموظفین
الحسابات الدائنة والمدینة ) 9.(عقود التأمین المباشرة) 8.(ھا بموجب عقود التأمینإصدارإال إذا تم 

 .المحتملة في اندماج األعمال
 )IFRS 4المعیار  إلىباالستناد ( الرئیسیةالتعریف بالمصطلحات : ثالثًا

ین         : Insurance contractعقد التأمین ھ طرف مع ل بموجب ذي یقب د ال و العق مخاطر  ) المؤمن (ھ
ر   رف آخ ة  لط أمین الھام ة (الت ل البولیص دث    ) حام ن ح ة ع ل البولیص ویض حام ى تع ة عل بالموافق

  .ه العكسي على حامل البولیصةعند تأثیر) الحدث المؤمن علیھ(مستقبلي  محدد غیر مؤكد 
  .ھو حامل البولیصة بموجب عقد التأمین :Cedantالمستفید 

داعي  ون االی تقة     :Deposit componentالمك اره كمش ن اعتب ذي ال یمك دي ال ون التعاق و المك ھ
  .ویكون في نطاق المعیار فقط عندما یكون كأداة مالیة منفصلة IAS 39بموجب المعیار 
أمین الم   د الت ف        :Direct insurance contractباشر  عق ھ تعری ق علی ذي ال ینطب أمین ال د الت عق

  .التأمین إعادةعقد 
دي باإل  :Discretionary participation feature  میزة المشاركة التقدیریة  ضافة الحق التعاق

  :ة ضمن االعتبارات التالیةإضافیمنافع مكفولة أخرى الستالم منافع  إلى
  .ة المتعاقد علیھاجمالیمة من المنافع اإلتكون بنسبة ھا. أ

  .تكون قیمتھا وتوقیتھا وفق العقد بناء على تقدیر المؤمن. ب
  :تعتمد على ما یلي. ج

  .نوع معین من العقود أوأداء مجموعة مشتركة من العقود  -
ة و  - تثمارات محقق د اس ن األ   أو/عوائ تركة م ة مش ة لمجموع ر محقق ولغی ا   ص ود ملكیتھ تع

  .للمؤمن
  .العقود إصدارأي نوع من المنشآت التي تتولى  أوخسارة المنشأة  أوربح  -

ن   :Fair valueالقیمة العادلة  ع القیمة التي یمك ل  أو صل األ بی ین     تحوی ا ب زام بھ ي   االلت مشاركین ف
  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب عملیة السوق 

ة     ة المالی د الكفال ن المؤمن إجراء       الع :Financial guarantee contractعق ب م ذي یتطل د ال ق
د          داد عن ى الس دین عل درة الم دم ق بب ع ة بس ارة المتحقق ن الخس ھ ع ا لتعویض ددة لحاملھ ات مح دفع

  .المعدلة ألداة المدیونیة أویة صلالشروط األ إلىاستحقاق الدین باالستناد 
د  المخاطرة المتعلقة بتغیر مستقبلي محتمل  :Financial riskالمخاطرة المالیة  ن    أوفي واح ر م أكث

ة،          : العوامل التالیة ة األجنبی دالت الصرف للعمل ة، سعر البضاعة، مع دة، سعر األداة المالی معدل الفائ
ان،    أواألرقام القیاسیة لألسعار  ي     أوالمعدالت، معدالت االئتمان، الرقم القیاسي لالئتم دل ف ر ی أي تغی

  .في العقد حالة المتغیر غیر المالي على أنھ غیر متعلق بطرف
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ل     أوالمبالغ المدفوعة  :Guaranteed benefitsالمنافع المكفولة  ي یكون لحام المنافع األخرى الت
  .مستثمر معین حق غیر مشروط وغیر خاضع لتقدیر المؤمن بموجب العقد أوالبولیصة 

ي تت    :Guaranteed elementالعنصر المكفول  د والت كون  االلتزام بدفع منافع مكفولة بموجب العق
  .من میزة المشاركة التقدیریة

  .صافي الحقوق التعاقدیة للمؤمن بموجب عقد التأمین :Insurance assetالتأمین  أصل
  .ھو صافي المطلوبات التعاقدیة للمؤمن بموجب عقد التأمین :Insurance liabilityالتزام التأمین 

أمین    اطر الت ل       المخاطر بخالف المخاطر المال    :Insurance riskمخ ن حام ا م تم تحویلھ ي ی ة الت ی
  .المؤمن إلىالبولیصة  أوالعقد 

ھ  ؤمن علی دث الم د     :Insured eventالح ب عق ھ بموج تم تغطیت د ی ر مؤك تقبلي غی دث مس و ح ھ
  .وجود مخاطر تأمین إلىالتأمین والذي یؤدي 

ل البولیصة         :Insurerالمؤمن   ویض حام أمین لتع د الت ب عق زام بموج ل الت ذي یتحم د الطرف ال عن
  .ظھور الحدث المؤمن علیھ

زام   ة االلت ص كفای ة   :Liability adequate testفح ت القیم ا إذا كان یم فیم ةتقی زام  المرحل اللت
ادة  إلىالتأمین بحاجة  ة   أو(زی ة القیم ة      المرحل اء المستحقة ذات العالق الیف االقتن ة   أولتك ة القیم  المرحل

  .مراجعة التدفقات النقدیة المستقبلیة إلىباالستناد )غیر الملموسة صوللخسائر االنخفاض في قیم األ
ة  ل البولیص ور    :Policy holderحام د ظھ أمین عن د الت ب عق ق بموج ھ الح ود ل ذي یع رف ال الط

  .الحدث المؤمن علیھ
  .صافي الحقوق التعاقدیة للمؤمن بموجب عقد التأمین :Reinsurance assetsالتأمین  إعادة أصول
تم   :Reinsurance contractالتأمین  إعادةعقد  دار عقد تأمین ی ین    إص ل مؤمن مع ن قب ة  ( ه م جھ
د     ) المؤمن (لتعویض طرف آخر    ) التأمین إعادة ن خسائر بموجب عق م    أوع ر ت دار أكث ل   إص ن قب ه م

  .المؤمن
ادةطرف   أمین  إع د  : Reinsurance cedantالت ب عق زام بموج ل االلت ذي یتحم رف ال ادةالط  إع

  .عند ظھور الحدث المؤمن علیھ  التأمین لتعویض المؤمن
  .المحاسبة عن مكونات عقد تأمین معین كما لو أنھا عقود منفصلة :Unbundledالفصل 

د       . أ  : Embedded derivativesالمشتقات الضمنیة  اك مشتقات یتضمنھا عق ن أن تكون ھن یمك
ة     التأمین، وھنا یجب قیاسھا بالقیمة العادلة واالعتراف بالتغیرات في القیمة ي قائم ة ف اح  العادل  أواألرب

  .، وذلك بمعزل عن عقد التأمین الذي یعتبر في ھذه الحالة العقد المضیفالخسائر
ن          . ب د حاجة لفصلھما ع ة ال یوج ذه الحال ي ھ یمكن أن یكون عقد التأمین ھو ذاتھ مشتقة ضمنیة، وف

ي   تناد   بعضھما البعض، وقیاسھا بالقیمة العادلة إذا تم تحدید قیمة ثابتة ف د باالس ى العق دة    إل دل فائ مع
  .ثابتة

أمین    : Unbundling of deposit componentsفصل المكونات االیداعیة  د الت عندما یتكون عق
ق            د تحق ونین عن ذین المك ب فصل ھ داع، فیتطل ق باإلی أمین واآلخر یتعل من مكونین أحدھما یتعلق بالت

    : شرطین ھما
  .لق باإلیداع بشكل منفصلیمكن للمؤمن قیاس المكون المتع. أ 

ون       . ب بب المك ر بس ي تظھ وق الت ات والحق ل المطلوب راف بك بیة االعت ات المحاس ب السیاس ال تتطل
  .المتعلق باإلیداع

  .ل وعدم تحقق الشرط الثانيوإال أنھ یجوز فصل المكونین عند تحقق الشرط األ
ار بشكل مؤقت المؤمن من بعض أعفى المعی: تحدید السیاسات المحاسبیة والتغیرات فیھا: رابعًا

، ویشمل ذلك المتطلبات المتعلقة IFRSs التقاریر المالیة الدولیة المتطلبات التي نصت علیھا معاییر
المالي في اختیار السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین، وأجاز  بالغلإلالمفاھیمي  طاراإلبأخذ ما ورد في 

یة لعقود التأمین إذا نتج عن ذلك فقط عرض القوائم المالیة المعیار  للمؤمن أن یغیر سیاساتھ المحاسب
  . لمعلومات أكثر مالئمة ولیست أقل موثوقیة
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اإلعفاء )1( :وھي مجموعة من المتطلبات تتعلق بما یلي :بیان متطلبات االعتراف والقیاس : خامسًا
االنخفاض في )3( ،لتزامفحص كفایة اال)IFRSs،)2 التقاریر المالیة الدولیة المؤقت من تطبیق معاییر

ھوامش )6( ،الحیطة والحذر)5( ،معدالت الفائدة السوقیة الجاریة)4( ،التأمین إعادة أصول
عوامل )8( ،أمین المقتناة في اندماج األعمالعقود الت)8( ،محاسبة الظل)7( ،مارات المستقبلیةاالستث

  .المشاركة التقدیریة في عقود التأمین وفي أدوات التأمین
معلومات تساعد المستخدمین في فھم القیم في القوائم المالیة  )1: (فصاحاإلبیان متطلبات : ًاسادس

معلومات عن طبیعة ومدى المخاطر الناتجة عن عقود ) 2(،قود التأمینللمؤمن والتي تظھر بسبب ع
 .التأمین
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  ت غیر المستمرةالمقتناة للبیع والعملیا ةتداولالمغیر  صولاأل
Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations  
  )IFRS 5المعیار (

  
الجزء من المنشأة الذي یتم التوقف عن  إلىتطرق المعیار : عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو

 فصاحواإلض التي یتم تأھیلھا للبیع، كذلك قضایا العر ةتداولالمغیر  صولاستخدامھ وكذلك األ
  .مقابل لھذا المعیار IPSASsفي معاییر وال یوجد ، المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة

اً  ار        : ثانی ى المعی نعكس عل ي ت دیالت الت ى التع ار  : IFRS 5التعرف عل الصادر عام    IFRS 8المعی
ار . ، ب2006 دل (IAS 1المعی ار المع ار )2007المعی دل (IAS 27، المعی ار المع ، )2008المعی

اییر     ي سنة      IFRSsالتحسینات السنویة لمع ي تمت ف الصادر عام   IFRIC 17 ، التفسیر  2008الت
اییر   دیثات ، التح 2008 ي سنة      IFRSsالسنویة لمع ي تمت ف ار  2009الت الصادر   IFRS 9،و المعی

  .2009عام 

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا
د  د النق دة تولی غ :Cash generating unitوح ن األأص ددة م ة مح ولر مجموع د  ص وم بتولی تق

  .حد كبیر عن التدفقات النقدیة المتولدة من وحدات أخرى إلىتدفقات نقدیة داخلة مستقلة 
أة    محددجزء  ي المنش ا        :Component of entityف ن تمییزھ ي یمك ة الت دفقات النقدی ات والت العملی

  .المنشأة بوضوح من الناحیة التشغیلیة ألغراض التقریر المالي في
ن األ    ضافیالتكالیف اإل :Costs to sellتكالیف البیع  التخلص م ا مباشرة ب  أو صل ة التي یمكن ربطھ

  .باستثناء التكالیف التمویلیة ومصروف ضریبة الدخل صولالتخلص من مجموعة األ
  :الذي تتوفر فیھ أحد الشروط التالیة صلاأل :Current asset تداولالم صلاأل

  .استھالكھ في الدورة التشغیلیة العادیة للمنشأة أوھناك نیة لبیعھ  أویتوقع تحققھ  -
  .یتم اقتناءه لغایات المتاجرة بھ -
  .المالي بالغاإل شھرا من تاریخ 12وقع تحققھ خالل یت -
ا   أوالنقدیة  - ي    أوالنقدیة المعادلة إال إذا كانت مقیدة من مبادلتھ اء استخدامھا ف رة ال    إطف زام لفت الت

  .المالي بالغاإلشھرا من تاریخ  12عن تقل 
تمرة     ر المس ة غی ھ      :Discontinuing operationالعملی تخلص من م ال أة ت ن المنش زء م  أوج

  :تصنیفھ كمقتنى لغایات البیع، وكذلك
  .منطقة عملیات جغرافیة معینة أویمثل خط أعمال منفصل،  -
  .منطقة جغرافیة معینة أول جزء من خطة تنسیق فردیة للتخلص من معظم خط أعمال منفص -
  .بیعھا إعادةمنشأة تابعة تم اقتناءھا من أجل  -

ا   ن األ  :  Disposal groupالمجموعة التي یتم التخلص منھ ا     صول مجموعة م تخلص منھ یتم ال س
ي     صولببیعھا كمجموعة في عملیة واحدة، والمطلوبات المرتبطة مباشرة بھذه األ ا ف یتم تحویلھ التي س

مل المجموعة الشھرة المقتناة في اندماج األعمال إذا كانت المجموعة تمثل وحدة تولید نقد العملیة، وتش
تناد   ا باالس ھرة لھ یص الش م تخص دة ت ىواح ار  إل ات المعی ام   IAS 36متطلب ھ ع ت مراجعت ا تم كم

2004.  
ن   :Fair valueالقیمة العادلة  ع القیمة التي یمك ل  أو صل األ بی ین     تحوی ا ب زام بھ ي  مشا االلت ركین ف

  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب عملیة السوق 
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ة     :Firm purchase commitmentالشراء  التزامات ر ذي عالق اتفاقیة یتم عقدھا مع طرف غی
  :ملزمة للطرفین، وعادة ما تكون مفروضة بحكم القانون ، وكذلك

  .تحدد كافة الشروط الھامة بما في ذلك األسعار وقت التنفیذ -
  .أن یكون األداء مرتفع االحتمال إلىحد كبیر  إلىائق التوقف عن األداء والتي تؤدي تتضمن عو -

  .أكثر من كونھ احتمالي الحدوث :High probableاالحتمال المرتفع 
  .وجوده أوما یكون أقرب لعدم حدوثھ  :Probableالمحتمل 

ة لالسترداد     ة القابل ة لأل   :Recoverable amountالقیم ة العادل الیف     لص القیم ا تك مطروحا منھ
  .قیمتھ في االستخدام أیھما أعلى أو ، البیع

ع        :Value in useالقیمة في االستخدام  ي یتوق درة والت تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی القیمة الحالیة للت
  .النافعوكذلك عند التخلص منھ في نھایة عمره  صلالحصول علیھا من االستخدام المستمر لأل

كمقتنى للبیع إذا  صلیصنف األ:  المقتناة ألغراض البیع ةتداولالمغیر  صولیف باألالتعر: رابعًا
بخطة  دارةالتزام اإل)1:(یمكن استردادھا من خالل بیعھ، مع توفر الشروط التالیة المرحلةكانت قیمتھ 

الیة االحتم)4.(البدء بوضع برنامج فعال لتحدید المشتري)3.(للبیع الفوري صلقابلیة األ)2.(للبیع
 صلتسویق األ)5.(مقتنى للبیع أصلك صلالعالیة للبیع وذلك خالل اثني عشر شھرا من تصنیف األ

داللة التصرفات  التي تتطلب إتمام )6.(بفعالیة من أجل بیعھ بسعر بیع معقول لھ عالقة بقیمتھ العادلة
بأنھا مقتناة للبیع  لصوھا ، كذلك تصنف مجموعة األإلغاء أوتغییر الخطة   إمكانیةخطة البیع بعدم 

  .بما في ذلك المطلوبات ذات العالقة إذا أرید التخلص منھا بعملیة واحدة
بعد )2.(IFRSsوفقا لمعاییر :في تاریخ التصنیف)1(: المقتناة للبیع صولبیان كیفیة قیاس األ: خامسًا

بالقیمة : تكالیف البیع)3.(القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أیھما أقل أو المرحلةبالقیمة : التصنیف
المقتنى  صلاأل اھالكال یتم ) 5.(IFRSsمعاییر  إلىیقاس باالستناد :االنخفاض وعكسھ )4.(الحالیة

  . قائمة المركز الماليفي  بشكل منفصلتعرض ) 6.(للبیع
جزء من : عنھا فصاحواإلبیان المعاملة المحاسبیة للعملیات غیر المستمرة وعرضھا : سادسًا

 أوقطاع جغرافي  أوتم تصنیفھ كمقتنى للبیع ویمثل خط أعمال منفصل  أوتم التخلص منھ المنشأة  
 أوالربح : الشامل في قائمة الدخل)1: ( عرضھابیعھا، أما  إعادةمنشأة تابعة تم اقتناءھا لغایات 

،  أینجز إلى ة الدخل الشاملالدخل الشامل، وبذلك تقسم قائم الخسارة بعد الضریبة منفصلة في قائمة
بشكل :في قائمة التدفقات النقدیة) 2.(العملیات غیر المستمرة: العملیات المستمرة، الثاني: لواأل

 .منفصل حسب النشاط

المقتناة للتوزیع على  صولضح ھذا التفسیر أنھ یتم قیاس  األأو: IFRIC 17عرض التفسیر : سابعًا
  .  ف التوزیع أیھما اقلالقیمة العادلة ناقصا تكالی أوالمالك بالقیمة المرحلة 
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  وتقییمھا الموارد المعدنیةالتنقیب عن 
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources  

  )IFRS 6المعیار (
  
 صولالموارد واأل إلىتطرق المعیار : IFRS 6 عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو

 تطویر، وقد جاء ھذا المعیار طرحًاالبحث والو التنقیبقات ، وما یتعلق بھا من نف)الطبیعیة(المعدنیة
مقابل  IPSASsفي معاییر وال یوجد ، للمواضیع المتعلقة بالموارد المعدنیة والطبیعیة للتعلیق علیھا

  .لھذا المعیار
 Exploration and evaluationوالتقییم  التنقیب أصول التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

assets: ات ھ بي نفق ا ك  التنقی راف بھ م االعت ي ت یم الت ولوالتقی تناد  أص ىباالس أة  إل ات المنش سیاس
  .المحاسبیة

ب مصروفات   یم   التنقی ي    :Exploration and evaluation expendituresوالتقی ات الت النفق
ة    إثباتقبل وتقییمھا  الموارد المعدنیة  عن بالتنقیبیتم تحملھا من قبل المنشأة والمرتبطة  دوى الفنی الج

  .والتجاریة الستخراج المعادن
ب عن    ة  التنقی وارد المعدنی ا  الم  Exploration for and evaluation of Mineral وتقییمھ
Resources:    ة وارد المماثل ي والم از الطبیع رول والغ ادن، البت ل المع ة مث وارد معدنی ن م ث ع البح

ة،   غیر القابلة للتجدید، بعد حصول المنشأة على حقوق ق ة معین انونیة الكتشافھا والتنقیب عنھا في منطق
  .الجدوى الفنیة والتجاریة الستخدام الموارد المعدنیة إثباتوذلك في ذات الوقت الذي یمكن فیھ 

ة    وارد المعدنی ت الخام   : Mineral resourcesالم رول (وھي الزی وارد    )البت از الطبیعي، والم ، الغ
  غیر المتجددة المماثلة

یجیز المعیار للمنشأة تطویر السیاسة المحاسبیة  :التنقیب والتقییم أصولكیفیة االعتراف ب بیان: ثالثًا
  .أصولالمتعلقة باالعتراف بمصروفات التنقیب والتقییم ك

ي    : رابعًا اض ف د االنخف یم    أصول بیان كیفیة تحدی ب والتقی ي       :التنقی ن المنشآت الت ار م ب المعی یتطل
ذه األ    التنقیب والتقی أصولاعترفت ب یم ھ ي ق اض ف ائق     صول یم، إلجراء اختبار االنخف دل الحق دما ت عن

یم    ى أن الق روف  عل ةوالظ وللأل المرحل ار       ص دد المعی ترداد، ویح ة لالس ا القابل ن قیمھ د ع د تزی ق
ار     ي المعی واردة ف ك ال ن تل ف ع اض تختل رات لالنخف ة   IAS 36مؤش ي قیم اض ف ق باالنخف المتعل

تناد  ، ولكنھ یقیس خسائر صولاأل ى االنخفاض ویعرضھا ویفصح عنھا باالس ار   إل د   IAS 36المعی عن
 .تحدیدھا
اً  اس    : خامس ة قی د كیفی یم   أصول تحدی ب والتقی راف   ) 1(: التنقی د االعت اس عن اس   : القی تم قی ولی  أص

یم   أصولعناصر تكلفة )2.(التنقیب والتقییم بالتكلفة ب والتقی د سیاسة      )أ( :التنقی ى المنشأة تحدی یجب عل
اء حق    مثل  وتقییم التنقیب أصولأي من النفقات یمكن االعتراف بھا ك توضح ب،  اقتن الدراسات  التنقی

ب ، ة والجیوكیمیائیة والجیوفیزیائیةالطبقرافیة والجیولوجی ة ، والتنقی راف    ) ب(.المعاین دم االعت یجب ع
ر  ) ج.(وتقییم تنقیب أصولبالنفقات المتعلقة بتطویر الموارد المعدنیة ك تم االعت ة   ی ات اإلزال اف بمطلوب

وارد      یم للم ب والتقی ات التنقی ام بعملی ة القی ة نتیج رة معین الل فت ا خ تم تحملھ ي ی رمیم الت والت
ة دئي  )3.(المعدنی راف المب ق لالعت اس الالح د األ : القی ق أح أة تطبی ى المنش ب عل لوبیج الیینس       ین الت

  .التقییم إعادةنموذج ) ب.(نموذج التكلفة) أ(
ات المحاسبیة     تحد: ًادس سا ي السیاس رات ف د قواعد التغی بیة    : ی ر سیاساتھا المحاس ن للمنشأة تغیی یمك

 . المتعلقة بنفقات التنقیب والتقییم في ضوء مجموعة من االعتبارات
التنقیب  أصولیجب على المنشـأة تصنیف : التنقیب والتقییم أصولتحدید كیفیة عرض : ًاسابع

المقتناة، ویجب على  صولطبیعة األ إلىیر ملموسة باالستناد غ أصول أوملموسة  أصولوالتقییم ك
  .المنشآت تطبیق ھذا التصنیف باتساق وثبات
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ي       فصاحاإل : فصاحاإلتحدید متطلبات : ثامنا ا ف راف بھ م االعت ي ت عن معلومات تحدد وتفسر القیم الت
ن     رت م ي ظھ ة والت وائم المالی ن الق ب ع ة وی  أو التنقی وارد المعدنی یم الم بیة  الشمل  تقی ات المحاس سیاس

راف     ك االعت ي ذل ا ف ات بم یم النفق اف وتقی نالكتش ب ع یم األ بالتنقی ولوتقی یم األ، وص ولق  ص
ن    تثماریة م ة التشغیلیة واالس دفقات النقدی روفات والت دخل والمص ات وال نوالمطلوب ب ع یم  التنقی وتقی

 .الموارد المعدنیة 
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  فصاحاتاإل: لمالیةاألدوات ا
Financial Instruments: Disclosures  

  )IPSAS 30والمعیار  IFRS 7المعیار (
  

ار      : ًالأو ة عامة عن المعی م   : IFRS 7عرض خلفی د ت دار لق ار   إص ط    IFRS 7المعی لتخصیصھ فق
احلإل ار   فص رق المعی ا، ویتط ل بھ ن التعام ة ع اطر الناتج ة والمخ األدوات المالی ق ب ىالمتعل ة  إل أھمی

ن خالل    األدوات المالیة بالنسبة للمركز المالي للمنشأة من خالل قائمة المركز المالي  وأداءھا المالي م
ة    اطر المتعلق وط للمخ ة، التح األدوات المالی ة ب بیة المتعلق ات المحاس امل، السیاس دخل الش ة ال قائم

ن   فصاحاتى اإلعل عالوةباألدوات المالیة وكیفیة إدارتھا وتطبیق محاسبة التحوط،  الكّمیة والنوعیة ع
 IPSAS 30ویقابلھ المعیار ، األدوات المالیة بالقیمة العادلةھذه المخاطر، قیاس 

ار  : ثانیًا ار    : IFRS 7تحدید نطاق المعی اق المعی ي نط دخل ف ة، و    ی واع األدوات المالی ع أن ود  جمی عق
راء  دا   أوش دادھا نق ن س ي یمك ة والت ر المالی ود غی ع البن ت ب أوبی رى، ولیس ة أخ تخدام أي أداة مالی اس

تناد    أوألغراض استالم  الي باالس ى تحویل بند غیر م ة للشراء      إل أة المتوقع ات المنش ع   أومتطلب  أوالبی
ة         ركات الزمیل ة والش ركات التابع ي الش وق ف ي الحق تقات ف تخدام، والمش تركة،   أواالس ود المش العق

أمی    د الت كل عق ذ ش ي تأخ ة الت ادة أو(نواألدوات المالی أمین إع ار  ). الت اق المعی ي نط دخل ف  وال ی
ود        ي العق وق ف ة، والحق ركات الزمیل ي الش تثمارات ف ة، واالس ركات التابع ي الش تثمارات ف االس

دفعات المرتكزة    المشتركة، وحقوق الموظفین ومطلوباتھم بموجب خطط منافع الموظفین، و ات ال عملی
ي   ق والمطلوبات التي تظھرعلى األسھم، والحقو بموجب عقود التأمین ، وعقود االعتبارات الطارئة ف

ى       ة عل ة نقدی ب إجراء دفع س    أساس اندماج األعمال ، والعقود التي تتطل رات الطق رات   أومتغی المتغی
 ).مشتقات الطقس( أي متغیرات مادیة أخرى  أوالجیولوجیة 

  تحدید المصطلحات الرئیسیة: ثالثًا
المخاطر التي تتعلق بعدم القدرة على الوفاء بقیمة األداة المالیة  ھي :Credit riskمخاطر االئتمان 

  .التي تمثل االلتزام المالي في تاریخ استحقاقھا
ة          :  Liquidity riskمخاطر السیولة وال النقدی دبیر األم ى ت درة عل دم الق ة بع وھي المخاطر المتعلق

  .الالزمة للوفاء بالمطلوبات، ویطلق علیھا بمخاطر التمویل
ة        : Cash flow riskاطر التدفقات النقدیة مخ دفقات النقدی ي الت التغیرات ف ة ب وھي المخاطر المتعلق

  .المرتبطة باألداة المالیة نتیجة لعوامل مختلفة
ألداة    أوالعادلة  ھي المخاطر التي تكون فیھا القیمة:  Market riskمخاطر السوق ة ل التدفقات النقدی

  .في األسعار السوقیةالمالیة ستتغیر بسبب التغیرات 
دالت  ھي المخاطر التي و:  Interest rate riskمخاطر أسعار الفائدة  تتعلق بالتغیر في أسعار ومع

  .الفائدة انخفاضا وارتفاعا والتي بدورھا تؤثر على قیمة األداة المالیة السوقیة
ة   اطر العمل دالت      :Currency risksمخ عار ومع ر أس ق بتغی ي تتعل اطر الت ي المخ رف  وھ ص

 .وارتفاعا العمالت انخفاضًا
ي األسعار    :Other market risksمخاطر سوقیة أخرى  وھي المخاطر التي تتعلق بأي تغیرات ف

واد        وقیة للم ة الس ل القیم وقیة، مث ة الس ة األداة المالی ى قیم ؤثر عل ي ت رى الت وقیة األخ ل الس والعوام
 . المشمولة بالعقود اآلجلة والعقود المستقبلیة وغیرھا

ة   روض الدائن ة       :Loans payableالق ة التجاری ابات الدائن الف الحس ة بخ ات المالی ي المطلوب ھ
  .قصیرة األجل بشروط ائتمان عادیة

ى          :Past dueاالستحقاق السابق  دین عل درة الم دم ق اریخ استحقاقھ لع ي ت داده ف الدین الذي لم یتم س
  .ذلك 
متعلقة  إفصاحات: قائمة المركز المالي) أ: (دوات المالیةتحدید المعلومات المتعلقة بأھمیة األ: رابعًا

 إعادةالخسارة،  أوالقیم المرحلة، البنود التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح : بما یلي
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التصنیف، التوقف عن االعتراف، الضمانات، حساب مخصص خسائر االئتمان، األدوات المالیة 
قائمة الدخل الشامل )ب.(یة، المخالفات وحاالت التعثر عن السدادالمركبة ذات المشتقات الضمن

بنود الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالفئات  :وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة
السیاسات المحاسبیة ومعلومات عن : أخرى إفصاحات)ج.(والمطلوبات المالیة صولالمختلفة لأل

  .محاسبة التحوط
ًا ات اإل: خامس د متطلب احتحدی ة فص اطر األدوات المالی ق بمخ ا: المتعل داھا وطبیعتھ احات)أ:(م  إفص

اطر    التعرض للمخ ق ب ة تتعل دافنوعی ات  وأھ احات)ب.(دارةاإلوسیاس ا    إفص من ملخص ة تتض كمی
 .عن المخاطر المختلفة وتركزھا إفصاحاتلبیانات كمیة مختصرة و

ًا ة : سادس واعمناقش وط لھ  أن اطر والتح مل : االمخ اطر وتش واع المخ ان ) أ(:أن اطر االئتم . مخ
ة )ج. (مخاطر السیولة)ب( ة       )د.(مخاطر التدفقات النقدی دة ومخاطر العمل مخاطر السوق كمخاطر الفائ

 .باستخدام سیاسات التحوط والحمایة من المخاطر: التحوط) ب.(والمخاطر السوقیة األخرى
 IPSAS 30والمعیار  IFRS 7مقارنة بین المعیار : سابعًا

 IPSASمتطلبات خاصة بالقروض المخفضة، بینما تضمن المعیار  IFRS 7لم یتضمن المعیار . 1
  .ھذه المتطلبات 30

  IFRS 7استخدام بعض المصطلحات المختلفة بین المعیارین، فعلى سبیل المثال تضمن المعیار . 2
صطلحات المقابلة لھذه مصطلحي الدخل وقائمة الدخل الشامل وحقوق الملكیة، بینما كانت الم

حقوق الملكیة /صولوقائمة األداء المالي وصافي األ یراداإل IPSAS 30المصطلحات في المعیار 
  .على التوالي
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   Operating Segments القطاعات التشغیلیة
  )IPSAS 18والمعیار  IFRS 8المعیار (

  
ھ  و IFRS 8عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو د نطاق ار   : تحدی ى ویتطرق المعی ف  ) 1( :إل التعری

دھا       س تحدی ي المنشأة وأس ة ف ادئ اإل  ) 2.(بالقطاعات الرئیسیة والثانوی د مب الغ تحدی ات   ب ن المعلوم ع
ال    یة لألعم وط الرئیس توى الخط ى مس ة عل اجاإل أوالمالی ة أو نت اطق الجغرافی ف ) 3.(المن التعری

 فصاح تحدید السیاسات المحاسبیة ذات العالقة ومتطلبات اإل)  4.(بالمشاكل المرتبطة بتحدید القطاعات
  .IPSAS 18ویقابلھ المعیار ، عن القطاعات

 )IFRS 8المعیار  إلىباالستناد (  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
أة          : Operating Segmentالقطاع التشغیلي   ال المنش ض أعم ذ بع ھ تنفی ق ب ن المنشأة یتعل جزء م

ة نتائجھ بانتظام بواسطة          أومنھ  اتإیرادال یتم تولید  أویتم  والتي قد تم مراجع ات بسببھ، وی تحمل نفق
وارد للقطاعات     المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الم

  .وتقییم األداء ، ویكون لھ أیضا معلومات مالیة منفصلة متاحة
 IFRSنصوص المعیار  إلىھو القطاع المحدد استنادًا : Reportable Segmentي بالغالقطاع اإل

  .المنشأة اتإیرادمن % 10 اتھإیرادوینطبق علیھ المعاییر الكمیة العتباره كذلك كأن تكون نسبة  8
رارات التشغیلیة       اذ الق : .Chief operating decision maker (CODM)المسؤول عن اتخ

  . لمنشأة وتقییم أداءھاموظف یعنى بتخصیص موارد ا
  :ھو فرع من المنشأة :Business segmentقطاع األعمال 

  .الخدمات أومجموعة من المنتجات  أوخدمة معینة  أویقوم بالتزوید بمنتج ) أ( 
  .یخضع لمخاطر ولھ عوائد مختلفة عما ھو موجود لدى قطاعات أخرى) ب( 

  :ن المنشأةھو فرع م :Geographical segment القطاع الجغرافي
  .یزود بمنتجات وخدمات في بیئة اقتصادیة خاصة) أ( 
  .یخضع لمخاطر ولھ عوائد مختلفة عن فروع أخرى للمنشأة تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى ) ب( 

اع اإل ال  :Reportable segment ي بالغالقط اع األعم ب   أوقط ذي یتطل ي وال اع الجغراف القط
  .عن معلومات قطاعیة فصاحإلضرورة أن یقوم با IFRS 8المعیار 

ذي     یرادبما في ذلك اإل یراداإل : Segment revenue  القطاعي یراداإل ین القطاعات وال المتداخل ب
ین   اع مع رة بقط رتبط مباش مل أوی ین، ویش اع مع ة لقط ھ بمعقولی ن تخصیص ن : یمك دخل م دة وال الفائ

  )مثل البنوك، شركات التأمین،الخ(اراق المالیة عندما یكون القطاع مالیوالتوزیعات ومكاسب األ
ة روفات القطاعی ة   : Segment expenses المص روفات المتعلق ك المص ي ذل ا ف روفات بم المص

  :بالعملیات المتداخلة بین القطاعات التي
  .تنتج عن عملیات تشغیلیة) أ(
ین      أومرتبطة مباشرة ) ب( ة لقطاع مع ن تخصیصھا بمعقولی دة وخس   : وتشمل . یمك ائر مصروف الفائ

  ). البنوك، شركات تأمین، الخ(راق المالیة عندما یكون القطاع مالیا واأل
  :وال تشمل المصروفات القطاعیة ما یلي         

  .البنود غیر العادیة .1
 .الملكیة أسلوبالخسائر الناتجة عن استثمارات تمت المحاسبة عنھا وفق  .2
 .ضرائب الدخل .3
 .المنشأةریة العامة في اإلدا مصروفاتالمكتب الرئیسي وال مصروفات .4

ل     یراداإل : Segment result نتیجة أعمال القطاع ة قب القطاعي مطروحا منھ المصروفات القطاعی
  .الحقوق غیر المسیطر علیھاطرح 
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ات   صول األ :Segment assets and segment liabilitiesومطلوبات القطاع  أصول والمطلوب
  .التي یمكن تخصیصھا بمعقولیة لھ وأالتشغیلیة والتي ترتبط مباشرة بالقطاع 

ذي  ھو القطاع التشغیلي: یةبالغتحدید القطاعات التشغیلیة والقطاعات اإل: ثالثًا  :الجزء من المنشأة ال
تم     )  1( د ی ي ق ال المنشأة والت ض أعم ذ بع ھ تنفی ق ب د   أویتعل تم تولی رادال ی ھ   اتإی ات  أومن ل نفق تحم

ك التخاذ         یتم مراجعة نتائجھ بانتظا )2.(بسببھ رارات التشغیلیة، وذل ن اتخاذ الق م بواسطة المسؤول ع
یم األداء     وارد للقطاعات وتقی ة منفصلة      )  3.(القرارات المتعلقة بتخصیص الم ات مالی ھ معلوم یكون ل

 متاحة
اً  ات : رابع د متطلب احاإلتحدی ات    : فص واع المنتج غیلیة وأن د القطاعات التش ة تحدی ن كیفی ات ع معلوم

ح   اتھإیرادي یحصل متھا القطاع على والخدمات الذ ي ، بالغ خسارة القطاع إل   أو، ومعلومات عن رب
ویات إل رادوتس اع ی اع اإل ةجمالیاإلات القط اح القط ارتھ،  أوي بالغ، وأرب ولوخس اع  أص القط

  .أخرى إفصاحات، وومطلوباتھ وأي بنود ھامة أخرى للتوافق مع القوائم المالیة للمنشأة
الغ اإلفي ضوء  المرحلي بالغاإلة تحدید كیفی: خامسًا اعي  ب ح       )1(: القط ن رب ال القطاع م نتیجة أعم

رة           صولاأل) 2.(خسارة أو ة األخی القوائم المالی ة ب دارھا مقارن ي مق ام ف ر ھ دث تغی ي ح وصف  )3.(الت
ة األ  وائم المالی ذ الق ات من ق بللفروق ا یتعل رة فیم اسخی ات،  أس د القطاع اس أوتحدی ح  أس د رب  أوتحدی

ح   )4.(القطاع خسارة ین رب ح   بالغخسارة القطاعات اإل   أوتسویة ب ة ورب ل      أوی خسارة المنشأة ككل قب
  رةمالضریبة والعملیات غیر المست

 IPSAS 18والمعیار  IFRS 8مقارنة بین المعیار : سادسًا
، وھذا المعیار قد تم استبدالھ بالمعیار  IAS 14قد استمد من المعیار  IPSAS 18ان المعیار . 1

IFRS 8  القطاعات التشغیلیة إلىالقطاعي  فصاحاإل، كذلك تمت أیضا تعدیل تسمیتھ من.  
 IPSASأعمال وجغرافیة، في حین ركز المعیار  إلىتصنیف القطاعات  IFRS 8تضمن المعیار . 2

على تصنیف القطاعات لغایات تالئم تقییم األداء السابق واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص  18
  .قطاعات أعمال وقطاعات خدمات إلىلذلك صنفھا  ،الموارد

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةبللمعیار  إلزامیة إضافة IPSAS 18تضمن المعیار . 3
 ھالكعن نتیجة القطاع والمصروفات غیر النقدیة كاال فصاحاإلوجوب  IFRS 8تضمن المعیار . 4

عن  فصاحاإلعن نتیجة القطاع، وجعل  فصاحاإل IPSAS 18، بینما لم یتطلب المعیار طفاءواإل
  .غیر النقدیة األخرى اختیاریا اتیرادواإلوالمصروفات  طفاءواإل ھالكاال

عن معلومات عن القطاعات الثانویة ولكنھ شجع على ذلك  فصاحاإل IPSAS 18لم یتطلب المعیار .5
  .IFRS 8خالفا لما تطلبھ المعیار 

ي  خالفا لما تطلبھ بالغلومات كمیة تقدیریة لتحدید القطاع اإلمع IPSAS 18لم یحدد المعیار .6
  .IFRS 8المعیار 

  .إلیھ سابقًا اإلشارةكذلك تضمن المعیار استخدام مصطلحات مختلفة كما تمت . 7
 .  
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  األدوات المالیة 
Financial Instruments  

  )IPSAS 29والمعیار  IFRS 9المعیار (
 

ار  إن ار  IFRS 9المعی و المعی ًة وھ ر جدلی ار األكث ل المعی یحل مح األدوات  IAS 39س ق ب والمتعل
ة ،      إقرارتم بموجبھ  والذيالقیاس واالعتراف، : المالیة  ة العادل ق بالقیم اس المتعل ن   مفھوم القی وھو م

دیًال    ا تع ذ سنة    أكبر المعاییر وأكثرھ ث من ار   (1998حی دور المعی اریخ ص ى سنة   ) ت اریخ  (2009حت ت
   ، ) 2012الجعارات، (مرة  14قد تم تعدیلھ ) الذي سیحل محلھوھو المعیار  IFRS 9المعیار  إصدار

ى   ار وكأن األمر انعكس عل دیل   المعی ان یفترض أن         IFRS 9الب ث ك دء سریانھ، حی أجیًال لب ر ت األكث
ة األ  تمل ت، ولكنھ حینذاك كان قد اك1/1/2013یبدأ سریانھ اعتبارا من  ى  والمرحل م ت   ل ھ، ث ھ  من م تأجیل

ن   ارا م ریانھ اعتب دأ س دأ     1/1/2015لیب ھ لیب ل ل ر تأجی ان آخ دولي، وك ي ال ارب األمریك را للتق ، نظ
ن   ف   1/1/2018سریانھ اعتبارا م ذلك رأى المؤل ار األصیل    إدراج، ل یس  - IAS 39أي   -المعی ، ول

  .في ھذا الكتیب – IFRS 9أي  – البدیل
ارین    ل المعی ار  المع IFRS  9و IAS 39ویقاب ذلك سیتم التطرق    IPSAS 29ی ى ، ل ارین   إل المعی

  الحقا حسب ترتیب المعاییر
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 القوائم المالیة الموحدة
Consolidated Financial Statements  

  )IPSAS 6والمعیار  IFRS 10المعیار (
 
ار  : ًالأو ن المعی ة ع ة عام رض خلفی ھ IFRS 10ع د نطاق ار : وتحدی ق المعی دادإبیتعل رض  ع وع

دد      ركة األم، ویح ل الش ن قب دة م ة الموح وائم المالی ادئالق وم     مب ق مفھ ة تطبی ان كیفی یطرة ، وبی الس
یطرة ار  الس ھ المعی ار   IPSAS 6ویقابل ل المعی ذي یقاب ار   IAS 27ال ون المعی ت، ك ي ذات الوق ف

م ف    - IAS 27 -األخیر ن ت تقلة، ولك ى صلھ  كان یتعلق بالقوائم المالیة الموحدة والمس ا    إل ارین وھم معی
IFRS 10       ار األصیل م تخصیص المعی ي حین ت دة، ف ة الموح القوائم المالی ق ب  -IAS 27–والمتعل

 . IPSAS 6ویقابلھ المعیار ، للقوائم المالیة المستقلة
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة : ثانیًا

ة الموحدة   ة للمجموعة    ال:  Consolidated financial statements القوائم المالی وائم المالی  –ق
ا عرض األ    –الشركة األم الشركات التابعة  تم فیھ دخل،     صول والتي ی ة، ال وق الملكی ات، حق ، المطلوب

  .المصروفات، والتدفقات النقدیة للشركة األم والشركات التابعة لھا كوحدة اقتصادیة واحدة
ا   ) الشركة األم (سیطر المستثمر  ی: Control of an investeeالسیطرة على الشركة المستثمر فیھ

د       ي العوائ ات ف ك، والناتجة      أوعلى الشركة المستثمر فیھا عندما یتعرض المستثمر للتقلب ك حق ذل یمل
ى       ن خالل سلطتھ عل د م عن التدخل في الشركة المستثمر فیھا، ولھ القدرة على التأثیر على ھذه العوائ

  .الشركة المستثمر فیھا
  .أكثر أوركة التي تسیطر على شركة أخرى الش:  Parentالشركة األم 

  .الحقوق الحالیة التي تمنح القدرة لتوجیھ األنشطة المالئمة: Powerالسلطة 
ة    وق الحمای ذه         :  Protective rightsحق ي ھ ذي یقتن ة مصالح الطرف ال وق المصممة لحمای الحق

  .قوقالحقوق بدون منح الطرف السلطة على المنشأة التي تتعلق فیھا  ھذه الح
ة    ى           :Relevant activitiesاألنشطة المالئم ام عل أثیر ھ ا ت ي لھ ا الت أنشطة الشركة المستثمر فیھ

 .عوائد الشركة المستثمر فیھا
ن     : توضیح مفھوم السیطرة : ثالثًا د ع ا یزی وق   % 50تتحقق السیطرة بامتالك  الشركة األم م ن حق م

ي    رى ھ روط أخ وفر ش ة، وت ركة التابع ة الش لط: ملكی رض   الس ا ، التع تثمر فیھ ركة المس ى الش ة عل
تث        أوللتقلبات في العوائد  ي الشركة المس دخل ف ن الت ا  والناتجة ع ى    مامتالك حقوقھ درة عل ا،  الق ر فیھ

 .استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا
ات المحاسبیة  : رابعًا ي    :تحدید المتطلب ا یل ق بم داد : وتتعل وائم   إع ك،    الق دة ومسؤولیة ذل ة الموح  المالی
 .التوحید، المحاسبة عن الحقوق غیر المسیطر علیھا، وأثر التغیرات في حقوق الملكیة إجراءات وبیان

ات    إفصاحال توجد متطلبات : فصاحاإلتحدید متطلبات : خامسًا ق متطلب  فصاح اإلتتعلق بالمعیار وتطب
 . IFRS 12التي وردت  في المعیار 

 IPSAS 6والمعیار  IFRS 10ة المعیار مقارن: سادسا
بالقوائم المالیة  IPSAS 6بالقوائم المالیة الموحدة، بینما یتعلق المعیار  IFRS 10یتعلق المعیار . 1

  .الموحدة والمستقلة
غیر  صولالمتعلق باأل IFRS 5عند صدور المعیار  IAS 27تم عكس التعدیالت على المعیار . 2

ع والعملیات غیر المستمرة، بینما لم یتم عكس ھذه التعدیالت في المعیار المقتناة للبی ةتداولالم
IPSAS 6.  

  .منشآت القطاع العامھ في تطبیق إمكانیةبللمعیار  اإضافیتعلیقًا  IPSAS 6تضمن المعیار . 3
عن مدى توفر السیطرة في منشآت القطاع العام،  اإضافیدلیال  IPSAS 6كذلك تضمن المعیار . 4

  القوائم المالیة الموحدة إعدادكم عملیة والذي تح
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: ، ومن أمثلتھاIPSAS 6مفاھیم مختلفة عما تم استخدامھ في المعیار  IFRS 10تضمن المعیار . 5
، بالمنشأة المسیطرة، المنشأة المسیطر علیھا، IFRS 10األم، التابعة، المجموعة بموجب المعیار 

  .لى التواليع IPSAS 6الوحدة االقتصادیة بموجب المعیار 
الملكیة في المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت  أسلوباستخدام  IPSAS 6أجاز المعیار . 6

في المعیار  سلوباألفي حین لم یتم استخدام ھذا التابعة في القوائم المالیة المستقلة للشركة األم، 
IFRS 10.  
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  Joint  Arrangementsالترتیبات المشتركة 
 )IFRS 11المعیار (

حول  IFRS 11ویدور المعیار : وتحدید نطاقھ IFRS 11عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
وجوب تحدید الترتیب  المشترك  التي تكون المنشأة طرفًا فیھ ، وذلك بتقییم الحقوق والمطلوبات ذات 

في معاییر وال یوجد ، وبات وفقًا لطبیعة الترتیبوالمطلالعالقة بالترتیب، والمحاسبة عن ھذه الحقوق 
IPSASs مقابل لھذا المعیار.  

   التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
  .علیھ أكثر سیطرة مشتركة أوترتیب یكون لجھة معینة :  Joint arrangementالترتیب المشترك 

ة في السیطرة على ترتیب االتفاق التعاقدي على المشارك: Joint controlالسیطرة المشتركة 
معین، والتي تتوافر فقط عندما تتطلب  القرارات المتعلقة باألنشطة المالئمة موافقة باالجماع 

  .لألطراف ذات العالقة على السیطرة المشتركة 
ترتیب مشترك یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة :  Joint operationالعملیة المشتركة  

 .في المطلوبات المتعلقة بالترتیب تتحمل االلتزامات أو صولفي األعلى الترتیب الحقوق 
ترتیب مشترك یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على :  Joint ventureالعقد المشترك 

  .العائدة للترتیب صولالترتیب الحقوق في صافي األ
مشتركة على العقد ب المشترك لھ سیطرة تیطرف في التر : Joint venturerالمتعاقد المشترك 

  .المشترك
المنشأة التي تشترك في :  Party to a joint arrangementلطرف في الترتیب المشترك ا

 .ترتیب مشترك بغض النظر عن وجود سیطرة مشتركة لھ على الترتیب
ھیكل مالي محدد ومنفصل یتضمن منشآت قانونیة : Separate vehicleالتركیب المنفصل 

  .بغض النظر عن وجود شخصیة قانونیة للمنشآت یاتم االعتراف بھا قانونمنشآت  أومنفصلة، 
االعتبارات التي تتعلق بالترتیبات المشتركة والتي تفید بأن ) 1(: التعریف بالترتیبات المشتركة : ثالثًا

 إلى إضافةفي الترتیب ھو السیطرة المشتركة ألطراف مشتركة على الترتیب المشترك،،  ساساأل
    .ن الخصائص یتمیز بھا الترتیب المشترك منھا االتفاق التعاقدي والسیطرة المشتركةمجموعة م

 السیطرة المشتركة ولیست السیطرة الفردیة لطرف على الترتیب) 2(
ترتیب مشترك : العملیة المشتركة ) 1(: تصنیف الترتیبات المشتركة  كیفیة التعرف على : رابعًا

في  االلتزامات أو صولمشتركة على الترتیب الحقوق في األیكون لألطراف التي لھا سیطرة 
المطلوبات المتعلقة بالترتیب، ویطلق على ھذه األطراف المشتركة في العملیة المشغلین المشتركین 

joint operators. )2(  ترتیب مشترك یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على : العقد المشترك
العائدة للترتیب، ویطلق على ھذه األطراف المشتركة في العقد  صولالترتیب الحقوق في صافي األ

 .joint venturersالمتعاقدین المشتركین 
   : تحدید كیفیة المحاسبة في القوائم المالیة لألطراف ذات العالقة بالترتیبات المشتركة : خامسًا

 .والمصروفات اتادیرواإلوالمطلوبات  صولحیث یتم االعتراف باأل العملیات المشتركة)1(
 .الملكیة أسلوبویتم المحاسبة عنھا باستخدام : العقود المشتركة)2(

إذا كانت :  المنفصلةبیان كیفیة المحاسبة عن الترتیبات المشتركة في القوائم المالیة : سادسًا
 كعملیة :متعاقد مشترك ، فتقوم بالمحاسبة عن حقوقھا على النحو التالي أوالمنشأة مشغل مشترك 

المتعلق بالقوائم  IAS 27كعقد مشترك وفق ما ورد  في المعیار  أومشتركة وفقا ما ورد أعاله، 
 .المنفصلةالمالیة 
 IFRS 12التي یتضمنھا المعیار  فصاحاإلتطبق متطلبات :  فصاحاإلتحدید  متطلبات  : سابعًا

  .عن الحقوق في المنشآت األخرى فصاحباإلوالمتعلق 
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  ي المنشآت األخرىعن الحقوق ف فصاحاإل
Disclosure of interests in other Entities  

  IFRS 12المعیار 
 

 وتحدید نطاقھ IFRS 12یة عامة عن المعیار عرض خلف: ًالأو
تمكن المستخدمین من تقییم طبیعة والتي عنھا  فصاحاإلالمعلومات التي یتطلب حول المعیار یدور 

علقة بھا، وكذلك آثار ھذه الحقوق على مركزھا المالي الحقوق في المنشآت األخرى والمخاطر المت
  .مقابل لھذا المعیار IPSASsفي معاییر وال یوجد ، أداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیةو

الترتیبات و الشركات التابعة تطبیقھ من قبل المنشأة التي لھا حقوق في  IFRS 12ویتطلب المعیار 
المنشآت المھیكلة غیر ، الشركات الزمیلة، )د المشتركةالعقو أوالعملیات المشتركة (المشتركة 

 .الموحدة
 IAS 27موضوع المعیار   المنفصلةالقوائم المالیة ، خطط منافع الموظفین وال ینطبق المعیار على 

 الحقوق المتعلقة بالعقود المشتركة المقتناة من قبل، ق بالمنشآت المھیكلة غیر الموحدةإال فیما یتعل
غالبیة الحقوق في منشأة أخرى یتم المحاسبة عنھا بموجب ، وارك في سیطرة مشتركةمنشأة ال تش

 .IFRS 9المعیار 
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

التدخل التعاقدي وغیر التعاقدي   : Interest in another entityالحقوق في منشآت أخرى 
أداء منشأة أخرى، ویمكن التدلیل على الحقوق  والذي یعرض المنشأة لتقلبات في العوائد الناتجة عن

أي أشكال أخرى من التدخل مثل مخصص  أودین  أوفي المنشآت األخرى باقتناء أدوات حقوق ملكیة 
التمویل، دعم السیولة، تعزیز االئتمان والكفاالت، ولكنھ غیر محدد بذلك ، وتتضمن الوسائل التي 

للمنشأة  على منشأة أخرى، وال یشترط  ھامتأثیر  وأسیطرة مشتركة  أووجود سیطرة  إلىتؤدي 
  .للمنشأة أن یكون لدیھا حقوق في منشأة أخرى فقط  بسبب العالقة النموذجیة بین العمیل والمورد 

أن حقوق التصویت  أساسالمنشأة التي تم تصمیمھا على :  Structured entityالمنشأة المھیكلة 
ن في تقریر من یسیطر على المنشأة، مثال ذلك عندما االمسیطرن الحقوق المماثلة لیسا العامال أو

فقط ویتم توجیھ األنشطة المالئمة بوسائل الترتیبات  داریةاإلمھمات بالتتعلق حقوق التصویت 
  .التعاقدیة

  فصاحتحدید متطلبات اإل: ثالثًا
 :فصاحاتاالعتبارات العامة المتعلقة باإل .1
 .عالیة المستوى إفصاحاتار  تعتبر المطلوبة بموجب المعی فصاحاتإن اإل .أ 
 فصاحاتوطبیعتھ، ولیس على اإل فصاحعلى األھداف الموسعة، وفئات اإل فصاحاتتؤكد اإل  .ب 

 .التفصیلیة
 .فصاحاإلة والتي تصب في الھدف من إضافییتضمن المعیار أمثلة مختلفة وتفصیالت   .ج 
 .األخرى المطلوبة فصاحاتتتضمن دلیل عن اإل  .د 
 شاملة  فصاحاتال یتصور أن تكون اإل  .ه 
تفصح عن االجتھادات واالفتراضات  نیجب على المنشأة أ: االجتھادات واالفتراضات الھامة .2

 :الھامة التي تتعلق بتحدید ما یلي
 ).في حالة كونھا شركة أم(سیطرتھا على منشأة أخرى   .أ 

ب ترتی أوفي حالة كونھا مسیطرة على عقد مشترك ( ھا المشتركة على ترتیب معین تسیطر. ب
 ).مشترك

 ).في حالة كونھا شركة مستثمرة في شركة زمیلة( على منشأة أخرى  الھامتأثیرھا   . ج
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 .نوعیة الترتیب المشترك عندما یكون الترتیب ضمن تركیبة منفصلة  . د

ن مستخدمي قوائمھا عن معلومات تمّك فصاحاإلیجب على المنشأة : الحقوق في الشركة التابعة  .3
  :المالیة الموحدة من

 .ات المجموعةفھم مكون  .أ 
 .فھم الحقوق التي تحتفظ بھا الحقوق غیر المسیطر علیھا من األنشطة والتدفقات النقدیة  .ب 
ھا والوصول إلیھا، أصولتقییم طبیعة ومدى القیود الھامة على قدرتھا على استخدام   .ج 

 .مطلوباتھا المتعلقة بالمجموعة إطفاءوكذلك 
 .بالمنشآت التي تم توحیدھاتقییم طبیعة المخاطر والتغیرات فیھا المرتبطة   .د 
 إلىتقییم النتائج المرتبة على التغیرات في حقوق الملكیة في الشركة التابعة التي ال تؤدي   .ه 

 .فقدان السیطرة
 إلىتقییم النتائج المترتبة على التغیرات في حقوق الملكیة في الشركة التابعة التي تؤدي   .و 

 .یةبالغالسیطرة خالل الفترة اإل فقدان

عن معلومات  فصاحاإلیجب على المنشأة : ق في الترتیبات المشتركة والشركات الزمیلةالحقو. 4
  :تحدید  تمكن مستخدمي قوائمھا المالیة الموحدة من

طبیعة ومدى التأثیر المالي على الحقوق في الترتیبات المشتركة والشركات الزمیلة،   .أ 
عند وجود سیطرة مشتركة، بما في ذلك اآلثار على العالقة التعاقدیة مع المستثمرین 

 .شركات زمیلة أوعلى ترتیبات مشتركة  ھامتأثیر  أو
 .طبیعة المخاطر والتغیرات فیھا المرتبطة بالعقود المشتركة والشركات الزمیلة  .ب 

عن معلومات تمكن  فصاحاإلیجب على المنشأة : الحقوق في المنشآت المھیكلة  غیر الموحدة  .1
  :ة منمستخدمي قوائمھا المالیة الموحد

 .فھم طبیعة ومدى الحقوق في المنشآت المھیكلة غیر الموحدة  .أ 
تقییم طبیعة المخاطر والتغیرات فیھا المرتبطة بالحقوق في المنشآت المھیكلة غیر   .ب 

 .الموحدة
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  القیمة العادلةبقیاس لا
Fair  Value Measurement 

  )IFRS 13المعیار (
  

القیمة العادلة،  تعریف: إلىیھدف المعیار : ار وتحدید نطاقھعرض خلفیة عامة عن المعی: ًالأو
عن  فصاحلإلووضع متطلبات منفصًال عن كیفیة قیاس القیمة العادلة،  اإطارووضع معیار یتضمن 

طرف آخر بدال  إلىض تحویل االلتزام اھیكل جدید للقیمة العادلة ،وافتر يالقیاس بالقیمة العادلة، وتبن
والمطلوبات  صولدة لألواالمتطلب المتعلق باستخدام سعر المز داواستبع،  هإطفاء أومن تسویتھ 

في وال یوجد ، جدیدة متعلقة بالقیمة العادلة إفصاحات وأضافھا بسوق نشط، تداولالمالیة التي یتم 
  .مقابل لھذا المعیار IPSASsمعاییر 

 التعریف بالمصطلحات الرئیسیة : ثانیا
دفعھ لتحویل التزام بموجب  أو، أصلالذي یمكن استالمھ نتیجة بیع  الثمن:  Fair valueالقیمة العادلة 

  .عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق  في تاریخ القیاس
المطلوبات   أو صولفیھا العملیات المتعلقة باأل السوق التي تحدث: Active marketالسوق النشط 

  .مستمر أساسعیر على بتكرار وحجم كاٍف   للتزوید بمعلومات لغایات التس
 .تحویل االلتزام  أو صلالسعر الذي یمكن استالمھ نتیجة بیع األ: Exit price سعر الخروج

غیر المالي من قبل  صلاستخدام األ:  Highest and best use االستخدام األفضل واألعلى
مثل (لوبات والمط صولمجموعة األ أو،  صلتضخیم قیمة األ إلىبما یؤدي المشاركین في السوق 

  .صلالتي یستخدم فیھا األ)المنشأة
السوق الذي یضخم القیمة التي :  Most advantageous market السوق ذو المیزة األفضل

یخفض من القیمة التي یمكن دفعھا نتیجة تحویل االلتزام، بعد  أو، صلیمكن استالمھا نتیجة بیع األ
  .األخذ بعین االعتبار تكالیف العملیات والنقل

 أو صلالسوق الذي یتمیز بأكبر حجم ومستوى نشاط لأل:  Principal market  السوق الرئیسي
  .االلتزام

تحویل االلتزام في السوق الرئیسي  أو صلتكالیف بیع األ:  Transaction costsتكالیف العملیة 
تحویل االلتزام  أو صلمن األ التي ترتبط مباشرة بالتخلصوااللتزام  أو صلالسوق األكثر میزة لأل أو
وال یتم تحملھا عند اتخاذ  ،إلتمامھاتنتج مباشرة عن العملیة وضروریة : توفر فیھا الشرطان التالیانیو

  . تحویل االلتزام أو صلالمنشأة لقرار عدم التخلص من األ
مدخالت : من ثالثة مستویات وھي تكونیو: التعرف على ھیكل القیمة العادلة : ثالثًا

 صولفي األسواق النشطة لأل ةتداولالمتعبر مدخالت ھذا المستوى عن األسعار و: لوالمستوى األ
مدخالت المستوى والمطلوبات المماثلة  التي یمكن الحصول علیھا من قبل المنشأة في تاریخ القیاس، 

 إطارالتي تدخل في  ةتداولالموتعبر مدخالت ھذا المستوى عن مدخالت أخرى غیر األسعار : الثاني
غیر  أووالمطلوبات سواء كانت بطریقة مباشرة  صولل، والتي تكون مالحظة لألوتوى األالمس

االلتزام محل  أو صلر عن مدخالت غیر مالحظة عن األتعّبو: مدخالت المستوى الثالث مباشرة،
 .القیاس بالقیمة العادلة

ومتطلبات ھذا  العادلة تتعلق بالھدف من القیاس بالقیمة: بیان كیفیة قیاس القیمة العادلة: رابعًا
االلتزام محل القیاس بالقیمة العادلة، وافتراض  أو صل، وتضمن خصائص األدلیل القیاس القیاس، و

تقنیات تقییم القیمة وجود عملیة منتظمة بین المشاركین في السوق، وعكس مخاطر  عدم األداء، و
 .لفة ومدخل الدخلمدخل السوق ومدخل التك: والتي تتضمن ثالث تقنیات ھي العادلة 
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ویتمثل في تمكین  فصاحالھدف من اإلتحدید : وتضمنت  فصاحتحدید متطلبات اإل: خامسًا
والمطلوبات محل التقدیر واستخدام المدخالت غیر  صولالمستخدمین من تقدیر ما یتعلق باأل
افع الموظفین والتي تتعلق بمن فصاحمن اإل اإلعفاءات وتحدیدالمالحظة والمتعلقة بالمستوى الثالث، 

حسب القیاس  فصاحاإلتحدید فئات وخطط منافع التقاعد والقیم المرادفة للقیمة العادلة، كذلك تم 
الحد والمتعلقة بالمحددة المطلوبة   فصاحاتاإلالمتكرر والقیاس غیر المتكرر للقیمة العادلة، وتحدید 

یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في قائمة والمطلوبات التي  صوللكل فئة من فئات األ فصاحاتاألدنى من اإل
 . المركز المالي
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 القوائم المالیةعرض 
 Presentation of Financial Statements  

  )IPSAS 1والمعیار  IAS 1المعیار (
  

 SIC 27 ،SICالتفسیران  IAS 1یتعلق بالمعیار : IAS 1عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
القوائم المالیة  إعدادب IAS 1المعیار  ویتعلق،  SIC 18التفسیر  IAS 1وقد ألغى المعیار  29

  .IPSAS 1ویقابلھ المعیار ، ھا وبنودھا وطرق عرضھاوأھدافھا  ومیزات
القوائم المالیة باستثناء قائمة التدفقات النقدیة، أي  إعداد إلىتطرق : IAS 1تحدید نطاق المعیار : ثانیًا

ئمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة والمالحظات عن القوائم قا
 .المالیة

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
ھي القوائم  :General Purpose Financial Statementsالقوائم المالیة ذات االستخدام العام 

أة ب  وم المنش ي تق ة الت دادالمالی ل     ھإع ن قب ات م ة للمعلوم ات العام ة االحتیاج نویا لمقابل ھا س ا وعرض
تناد           بلھم باالس ن ق رارات م ات اتخاذ الق ك لغای ى شریحة كبیرة من المستخدمین الخارجیین وذل ذه   إل ھ

 .المعلومات
ة   ة الدولی اریر المالی اییر التق  Financial International Reporting Standardsمع

(IFRSs):    اییر ي المع ة         ھ بة الدولی اییر المحاس س مع ن مجل در ع ي تص یرات الت ، IASBوالتفس
  :وتتضمن ما یلي

ة . أ ة الدولی اریر المالی اییر التق  International Financial Accounting Standardsمع
)IFRSs. ( 
ة    . ب اییر المحاسبة الدولی درت    )International Accounting Standards )IASsمع ي ص الت

  IASBر المحاسبة المالیة من لجنة معایی
ة     . ج ة الدولی اریر المالی اییر التق یرات مع ة تفس ن لجن در ع ي تص یرات الت  Internationalالتفس

Financial Reporting Interpretation Committee  )IFRIC.(  
ة        . د بة الدولی اییر المحاس یرات مع ة تفس ن لجن درت ع ي ص یرات الت  Standingالتفس

Interpretation Committee )SIC.( 
بیة  ة النس ار  Materialityاألھمی ي اعتب اءوتعن اً  أو إلغ ود مھم ض البن ر بع دم ذك ؤثر  ع ان ت إذا ك

ردة  تندة      أومنف تخدمین والمس ادیة للمس رارات االقتص ى الق ة عل ىمجتمع دد    إل ة ، وتح وائم المالی الق
 .نتیجة لبعض الظروف المحیطة وأمعا  االثنین أوطبیعتھ  أوحجمھ  إلىاألھمیة النسبیة للبند استنادًا 

اراإل اھیمي  ط الغلإلالمف الي  ب  The Conceptual Framework for Financialالم
Reporting: و اإل ارھ ي          ط ات الت ة للمعلوم فات النوعی ة والص وائم المالی داف  الق دد أھ ذي یح ال

ا وف   ة بھ اییر     تتضمنھا وعناصر القوائم المالیة ومفاھیم االعتراف والقیاس المتعلق س مع ا لمنظور مجل ق
  .IASBالمحاسبة الدولیة 

ّي  الغیر  دم  : Impracticableعمل ة ع ة          إمكانی ود الالزم ذل الجھ ن ب الرغم م ین ب ب مع ق متطل تطبی
  .لذلك

مجموعة من المعلومات  :Notes to financial statementsالمالحظات المرفقة بالقوائم المالیة 
یلی  رى تفص ات أخ فات ومعلوم زود بمواص ة  ت وائم المالی منھا الق ي تتض ود الت ن البن دخل (ة ع ة ال قائم

ي      رات ف ة التغی الي، قائم ز الم ة المرك ة الشامل، قائم وق الملكی ة  حق دفقات النقدی ة الت ي ال ) ، وقائم والت
  .IFRSsمعاییر  إلىعنھا استنادًا  فصاحاإلتظھر ضمن القوائم المالیة ولكن یتم 
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ر امل اآلخ دخل الش ل   : Other comprehensive income(OCI)ال ودًا دخ من بن ل یتض دخ
ك تسویات       ي ذل ا ف ي        إعادة ومصروفات بم ا ف راف بھ تم االعت م ی ي ل اح  التصنیف والت ة األرب  أوقائم

  . IFRSsتجیزھا معاییر  أوكما تتطلبھا الخسائر 
  .حملة األدوات المالیة التي تصنف كحقوق ملكیة:  Ownersالمالك 
دخل         إجمالي: Profit or lossالخسارة  أوالربح  ود ال تثناء بن ھ المصروفات باس دخل مطروحا من ال

  .الشامل األخرى
امل    إجمالي دخل الش رة       : Total comprehensive incomeال ة خالل فت وق الملكی ي حق ر ف التغی

  .معینة والذي ینتج عن عملیات وأحداث أخرى وال یشمل التغیرات الناتجة عن العملیات مع المالك 
التزوید بمعلومات  القوائم المالیة ھو ھدفإن  :ھاإعدادبیان أھداف القوائم المالیة ومسؤولیة : رابعًا

، التدفقات النقدیة، والتغیرات في حقوق الملكیة )نتیجة األعمال(عن المركز المالي، األداء المالي
 إعدادمسؤولیة ة، أما المتعلقة بمنشأة معینة  لمستخدمي ھذه القوائم لغایات اتخاذ القرارات  االقتصادی

تم االستعانة  أوھا المحاسب إعدادالمنشأة ذات العالقة، حتى لو قام ب إدارةتقع على فالقوائم المالیة 
  .ھاعدادبالمدقق الخارجي إل

 :مكونات القوائم المالیة وھي: خامسًا
الي   . 1 ز الم ة المرك ة (قائم  :Statement of financial position (balance sheet)) المیزانی

  .المنشأة ومطلوباتھا وحقوق ملكیتھا في تاریخ معین أصولوھي قائمة تتضمن 
امل  . 2 دخل الش ة ال من   :Statement of comprehensive Incomeقائم ة تتض ي قائم وھ

ح      ن رب أة م ال المنش ة أعم ارة   أونتیج ل خس الي تمث دخل  إجم ة اإل ال د مقابل رادبع ب  ی ات والمكاس
دة      والخسائر عن  مصروفاتبال ة واح ة، وتعرض كقائم ة معین ائمتین  أوفترة مالی ة  : ق اح  قائم  أواألرب

 ).قائمة المكاسب والخسائر المعترف بھا أووقائمة الدخل الشامل  الخسائر
ة   . 3 وق الملكی ي حق رات ف ة التغی ة  :Statement of Changes in equityقائم ي قائم وھ

التغیرات في حقوق الملكیة التي ال تظھر  أویة، كل التغیرات في حقوق الملك :تعرض عن فترة معینة
 .مالكینتتم من قبلھم باعتبارھم  بسبب عملیات مع أصحاب حقوق الملكیة كممارسات

د جائزاً   ع     ولم یعد جائزا االعتراف ببنود الدخل الشامل في ھذه القائمة، كذلك لم یع ات م عرض العملی
ل یجب     كالمال ن         بصفتھم ھذه  من خالل المالحظات، ب ع المالك م ات م ة العملی تم عرض كاف أن ی

 خالل قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
ة    . 4 دفقات النقدی ة الت ة     :  Statement of cash flowsقائم رة معین ن فت رض ع ة تع وھي قائم

ي       األنشطةالتدفقات النقدیة من  ة ف ة معین رة مالی التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة التي تمت خالل فت
ا       المن ب أھمیتھ ین وتكتس اریخ مع ي ت دي للمنشأة ف ز النق ین المرك ة تب ا قائم ن وصفھا بأنھ شأة، ویمك

الي   ساسھا بناء علیھ وھو األإعدادالذي یتم  ساساأل إلىاستنادا  ة  النقدي كون قائمة المركز الم وقائم
 .ستحقاقاال أساس إلىھا استنادا إعدادیتم الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 

ة، وتشمل ملخصًا      إضافیوتتضمن معلومات  :Notesالمالحظات . 5 وائم المالی ي الق ة لما تم عرضھ ف
ة،      وائم المالی ود الق ق ببن ن   فصاحات إل إضافة للسیاسات المحاسبیة ومالحظات تفسیریة أخرى تتعل ع

 .ة األعمال الطارئة وأي بنود أخرى تتعلق بحقیقة المركز المالي ونتیج صولالمطلوبات واأل
ة   . 6 الي مقارن ز م ة مرك ي : Comparative statement of financial positionقائم وھ

ة األ      ة السنة المقارن اریخ بدای ي ت ق      وقائمة مركز مالي افتتاحیة كما ھي ف دما تطب تم عرضھا عن ى ی ل
وائم  عرض بعض البنود بأثر رجعي ف   إعادةتقوم ب أوالمنشأة سیاسة محاسبیة معینة بأثر رجعي  ي الق

 .المالیة
  :  التعرف على االعتبارات العامة المتعلقة بالقوائم المالیة: سادسًا

ل )1( ادلالتمثی اییر  الع زام بمع ة   : IFRSsوااللت ة الدولی اریر المالی اییر التق ق مع د تطبی رض عن ویفت
IFRSs عند الضرورة أن   ةضافیاإل فصاحاتلإل إضافةھذه المعاییر  إلى القوائم المالیة استنادًا إعدادو

  .العرض العادلقوائم مالیة تحقق  إلىتؤدي 
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ى أن تكون مستمرة   وتعني : االستمراریة)2(  تقبليّ       إل دى المس ي الم دود ف ر مح  المنظور  أجل غی
تندة )3( بة المس ىالمحاس اس إل تحقاق أس راف : االس ي االعت ق ویعن ي تتعل ائر الت روفات والخس بالمص

ات والمكاسب التي تتعلق بالفترة المالیة سواء تم یرادلم یتم، وكذلك باإل أو بالفترة المالیة سواء تم دفعھا
راف باأل  أوقبضھا   ذلك االعت تم، ك م ی ون    صول ل دما تك ات عن تالم والمطلوب ة االس دما تكون واجب عن

دفع  ة ال اق)4. (واجب ي : االتس س    ویعن تخدام ذات األس ي اس ات ف اھیمالثب رة    والمف ن فت بیة م المحاس
ا     ألخرى، وق ي أقرتھ د األسالیب الت د یكون االتساق متعلق بالمعالجات المحاسبیة كمعالجة االھالك بأح

ع   )IFRSs) .5معاییر التقاریر المالیة الدولیة  بیة    : األھمیة النسبیة ومستوى التجمی ة النس ى األھمی وتعن
امّ   ین ھ ى نسبة    باعتبار بند مع ة         إل ي المعامل ك اختالف ف ى ذل ب عل ود أخرى، ویترت بیة   بن  أوالمحاس

الیف األ    ض تك ار بع ة    صول طریقة العرض، مثل اعتب تناداً  إیراد مصروفات منخفضة القیم ة اس ى  ی  إل
، أما ما یتعلق باألھمیة النسبیة للعرض فذلك یعني أن یتم عرض كل صولاأل إجمالي إلىأھمیتھا نسبة 

بیة    ة النس وائم       لفئة تتمتع باألھمی ي الق رد ف ة بشكل منف ود المماثل ر      لبن ود غی ع البن ن تجمی ة، ویمك المالی
ود     : المقاصة )6( .المتماثلة فقط عندما تكون منفردة ال تتمتع باألھمیة النسبیة ار بن ي المقاصة إظھ وتعن

ى   افي اإل      أساس عل ار ص بعض، كإظھ ن بعضھا ال ا م ن طرحھ ة ع ة الصافیة الناتج راد القیم د ی ات بع
  .رض لفترة مالیة سابقةالمعلومات المقارنة وتع)7. (طرحھا من المصروفات

التعرف على االنتقادات التي توجھ للقوائم المالیة وجھود مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة : سابعًا
IASB استخدام )4. (تعدد أسس القیاس)3. (استخدام البدائل المحاسبیة)2. (ھاإعدادتوقیت )1: (لحلھا
افتراض ثبات )7. (استخدام الحكم الشخصي)6( .القوائم المالیة عنغیاب كثیر من البنود )5. (التقدیر

  .القوائم المالیة بناء على فرضیات معینة إعداد)8. (القوة الشرائیة للنقود
قائمة تبین : تعریفھا: وطرق عرضھا بنودھاو ومزایاھا فھایتعر: دراسة قائمة المركز المالي: ثامنًا

في تاریخ ) صولصافي األ( الملكیة والمطلوبات وحقوق صولالمركز المالي للمنشأة وتتضمن األ
  .معین، ویطلق علیھا المیزانیة

تقییم القدرة ) 2. (ھاإعدادبیان المركز المالي للمنشأة في تاریخ )1(: قائمة المركز المالي مزایا
تقییم سیولة المنشأة من خالل التعرف على مدى قدرة المنشأة على سداد ) 3. (االئتمانیة للمنشأة

التمویل  أوالتعرف على مدى اعتماد المنشأة على التمویل الذاتي ) 4. (تحقة الدفعمطلوباتھا المس
القیام بعملیات التحلیل ) 6. (على القیام بواجباتھا ووظائفھا دارةتقییم مدى قدرة اإل )5( .الخارجي

بیان مدى التزام المنشأة بالقوانین والتشریعات المحلیة والمعاییر المحاسبیة ) 7.(المالي
 أساسھا على إعدادتم  قائمة مركزھا الماليأن  أوالوقوف على استمراریة المنشأة ، )8.(دولیةال

تقییم المرونة المالیة للمنشأة ) 10.(معرفة سیاسات الشركة تجاه استثماراتھا المالیة)9(التصفیة، 
وقیت الحصول المتعلقة بكیفیة مواجھتھا الفرص واالحتیاجات المالیة من خالل التدفقات النقدیة وت

  . تقییم القدرة على توزیع األرباح وتولیدھا)11.(علیھا
وغیر  ةتداولم(المطلوبات)2). (وأخرى ةتداولموغیر  ةتداولم(صولاأل)1(: بنود قائمة المركز المالي

  .حقوق الملكیة)3). (وأخرى ةتداولم
ب سیولتھا األكثر تعرض بنودھا تدریجیا حس: مدخل السیولة) 1(:قائمة المركز المالي طرق عرض

– تداولمدخل غیر الم) 3( .شكل الحساب - تداولغیر الم– تداولمدخل الم)2(.العكس أوفاألقل 
– تداولمدخل غیر الم) 5(.شكل القائمة -تداولغیر الم– تداولمدخل الم )4(. شكل الحساب -تداولالم
 مدخل )7.(الحسابكل ش -)المطلوبات – صولاأل(  صولصافي األ مدخل)6(.شكل القائمة -تداولالم

شكل مدخل التمویل طویل األجل ) 8( .    القائمةشكل  -)المطلوبات – صولاأل(  صولصافي األ
شكل  -  مدخل رأس المال العامل )10(     .شكل القائمة مدخل التمویل طویل األجل  )9.(الحساب
  الحسابشكل  - مدخل رأس المال العامل )11. (القائمة
ا : وطرق عرضھا   مزایاھا وبنودھاو تعریفھا: ة الدخل الشاملدراسة قائم: تاسعًا د   : تعریفھ ة تع قائم

ة   أة معین ال لمنش ة األعم رض نتیج ة تع رة معین ن فت الي(ع امل إجم دخل الش ا.  )ال دخل مزای ة ال   قائم
امل أة   )1(: الش ال المنش ة أعم ى نتیج رف عل افي     )2. (التع غیلي وص ربح التش افي ال ین ص ز ب التمیی

ربح اءة اإل ا)3.(ال ى كف رف عل الي  دارةلتع ا الم ي أدائھ د  )4(.ف ھم الواح ة الس ة ربحی ة )5.(معرف معرف
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من المؤشرات   الشامل تعتبر نتیجة األعمال التي تتضمنھا قائمة الدخل)6.(توزیع أرباح للمالك إمكانیة
ھم    عار األس د أس ي تحدی یة ف أة غ    )7.(الرئیس طة المنش ة بأنش ال المتعلق ة األعم ى نتیج رف عل ر التع ی

ط    ذلك أنش تمرة وك ة  تالمس ر العادی ب      ) 8.(ھا غی دخل الواج ریبة ال دار ض ى مق رف عل التع
م   )10.(التعرف على أنشطة المنشأة وتركیبة المصروفات التي قامت بإنفاقھا)9.(دفعھا ا إذا ت معرفة فیم
  .بناء على تصفیتھا أوبناء على استمراریة الشركة  الشامل قائمة الدخل إعداد

وال . المصروفات بما في ذلك الخسائر)2. (الدخل بما في ذلك المكاسب)1(: دخل الشاملبنود قائمة ال
تعرض بدایة إما قائمة دخل شامل : ل الشاملقائمة الدخ طرق عرض. یعرض فیھا البنود غیر العادیة

 الشكل العام لقائمة) 1(: ، وكما یلي، وقائمة دخل شاملخسائر أوأرباح قائمة : قائمتین أوواحدة، 
ات العادیة ویطرح منھا المصروفات العادیة للوصول یرادوھو الشكل الذي یعرض اإل: الدخل الشامل

 ةالتشغیلیالخسارة /الربح  إلىللوصول  التشغیلیةالربح، ثم بعد ذلك یتم طرح المصروفات  إجمالي إلى
ذات الشامل خل قائمة الد)2(، الخسارة أو الربح إلىات غیر العادیة للوصول یراداإل إضافةویتم 

تعددة التي تقسم أنشطة مدخل المراحل الموفق  الشاملویمكن عرض بنود قائمة : المراحل المتعددة
ضریبة )ج(األنشطة غیر العادیة)ب(األنشطة العادیة)أ(:خمسة أقسام على النحو التالي إلىالمنشأة 

ویطبق ھذا الشكل في : سائرحساب األرباح والخ)3.(عائد السھم)ھـ(العملیات غیر المستمرة)د.(الدخل
المملكة المتحدة حیث یضم الحساب جانبین، الجانب المدین وتقفل فیھ كافة البنود المدینة من الحسابات 
المؤقتة المتعلقة بالمصروفات والخسائر، والجانب الدائن وتقفل فیھ كافة البنود الدائنة من الحسابات 

حساب  إعدادفیجب الشامل ند استخدام مدخل قائمة الدخل ات والمكاسب ، وعیرادالمؤقتة المتعلقة باإل
ات یرادإلقفال الحسابات المؤقتة المتعلقة باإل Income Summery Accountملخص الدخل 

مع إقفال الحسابات، كذلك الشامل والمكاسب والمصروفات والخسائر وذلك النتفاء مفھوم قائمة الدخل 
  .التبات بضاعة آخر المدة

رًا ة   دراس: عاش وق الملكی ي حق رات ف ة التغی ا: ة قائم ا ویاومز تعریفھ ااھ ا :بنودھ ة : تعریفھ قائم
ي     إضافةحقوق الملكیة بین آخر الفترة وبدایة الفترة، بنود تتضمن تسویة ل لبنود المكاسب والخسائر الت

دخل         ة ال ي قائم ة وال تظھر ف وق الملكی ن حق ا . الشامل  تعتبر جزء م وق     مزای رات في حق ة التغی  قائم
ا    )1(: الملكیة ا وأي تفصیالت أخرى عنھ ى   )2.(التعرف على مقدار حقوق الملكیة وبنودھ التعرف عل

ي       )3.(حقوق الملكیة خالل الفترةبنود التغیرات التي تحدث ل ود المكاسب والخسائر الت ى بن التعرف عل
خسارة  أوربح )1(:بنود قائمة التغیرات في حقوق الملكیة .تم االعتراف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

ذي      أودخل من بنود الكل بند ) 2(     .الفترة وفقا لما تضمنتھ قائمة الدخل رة ال المصروفات خالل الفت
ود  إجماليتم االعتراف بھ مباشرة في حقوق الملكیة، و الي ) 3.(ھذه البن ن     إجم دخل والمصروفات ع ال

دین ( الفترة  أعاله، موضحة بشكل م   ) 2(و)1(محسوبة كمجموع للبن یم اإل  ب ة المرتبطة  جمالی نفصل الق
ا   حقوق البأصحاب حقوق الملكیة للمنشأة األم وب  ر المسیطر علیھ ي السیاسات     ) 4.(غی رات ف ار التغی آث
ة  وذلك  IAS 8 المعیار إلىالمحاسبیة وتصحیح األخطاء باالستناد  وق الملكی ) 5.(لكل بند من بنود  حق

ع المالك موضحة بشكل منف       ات الرأسمالیة م ات   العملی ى صل التوزیع اح  ) 6. (المالك  إل رصید األرب
رة  یم    )  7.(المحتجزة في بدایة ونھایة الفترة، والتغیرات فیھا خالل الفت ین الق ة تسویة ب ة    المرحل لكل فئ

رة، واإل       عالوةمن فئات رأس المال المملوك،  ة الفت ة ونھای ي بدای اطي ف ن   فصاح األسھم، وكل احتی ع
  .كل تغیر فیھا

ة واإل  دراسة: عشر أحد احات المالحظات عن القوائم المالی ات عن   : األخرى الضروریة   فص المالحظ
ة  و :القوائم المالیة ن  تتضمن ھوامش ومالحظات وتوضیحات لما تضمنتھ القوائم المالی  اعرضھ ویمك

ة ضافیل اإلأوالجد) ج(، المالحظات الھامشیة ) ب(، التفسیرات بین األقواس) أ: (بأحد األسالیب التالیة
ة  ) د(، ة المتعارض ابات ذات الطبیع ـ (، الحس یم  ) ھ ابات التقی بیة  ) و(، حس ات المحاس  . السیاس

ب الشركة   ) ج(، بلد تأسیس الشركة) ب(، مقر الشركة) أ( :األخرى الضروریة فصاحاتاإل عنوان مكت
م ا ) ھـ(، ھا الرئیسیةتأنشطوصف لعملیات المنشأة و) د(، مكان األعمال الرئیسیة أوالمسجل  لشركة  اس

 دارةاتھا وعملیاتھا إلأھداف المنشأة وسیاس) و(، حتمل لھا إذا كانت جزء من مجموعةاالسم الم أواألم 
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ال ال بیان) ز(، رأس الم أة رأس م ره المنش ا تعتب ت) ح(، ات عم ا إذا التزم ات   فیم أي متطلب أة ب المنش
  .أخرى إفصاحات) ط(، لرأس المال
  IPSAS 1المعیار و IAS 1مقارنة المعیار : اثنا عشر 

كقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة : االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة.1
حقوق الملكیة وفق / صولوقائمة األداء المالي وقائمة التغیرات في صافي األ IFRSsوفق معاییر 

  .IPSASsمعاییر 
، والفائض IFRSsوفق معاییر جزة والخسائر المرحلة ، واألرباح المحتالخسارة  أواستخدام الربح . 2

  .IPSASsوفق معاییر الفائض والعجوزات المتراكمة  أوالعجز  أو
غیر  صولالمتعلق باأل IFRS 5عند صدور المعیار  IAS 1تم عكس التعدیالت على المعیار  .3

التعدیالت في المعیار  المقتناة للبیع والعملیات غیر المستمرة، بینما لم یتم عكس ھذه ةتداولالم
IPSAS 1. 

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةبللمعیار  ا إضافیتعلیقا  IPSAS 1تضمن المعیار .4
 أو، صولصافي األ/قائمة تتضمن كافة التغیرات في حقوق الملكیة إعداد IAS 1تضمن المعیار . 5

ة تبین التغیرات في حقوق الملكیة بسبب لى تتضمن التغیرات في حقوق الملكیة، والثانیوقائمتین األ
قائمة تتضمن كافة التغیرات في صافي  إعداد IPSAS 1العملیات مع المالك، بینما تضمن المعیار 

  .حقوق الملكیة/صولاأل
وفق المعیار  اتیراداإلبینما تم استخدام مفھوم  IAS 1تم استخدام مفھوم الدخل وفق المعیار . 6

IPSAS 1.  
 IFRSsو  IASs اتإصدارلتشمل  IAS 1عاییر التقاریر المالیة الدولیة وفق المعیار تم تعریف م. 7

 IPSAS، بینما لم یتم تعریف معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام وفق المعیار  IFRICو SIC و
1.  

 IASمختلفة لبعض المفاھیم عما ھو معمول بھ وفق المعیار  تعریفات IPSAS 1تضمن المعیار . 8
1.  

القوائم المالیة، بینما لم  إعدادواضحة عن مسؤولیة  اإضافیتعلیقا  IPSAS 1تضمن المعیار . 9
  .إلیھا باإلشارةواكتفى  IAS 1یتضمنھا المعیار 

المفاھیمي، بینما أشار  طاراإلعبارة أھداف القوائم المالیة التي یتضمنھا  IAS 1تضمن المعیار. 10
بسبب عدم وجود  IPSAS 1ائم المالیة التي یتضمنھا المعیار عبارة أھداف القو IPSAS 1المعیار 

  .IPSASBمفاھیمي خاص بمجلس  إطار
والمصروفات غیر العادیة على  اتیراداإلصراحة عرض بنود  IPSAS 1لم یتضمن المعیار .11

حظر عرض بنود الدخل  IAS 1ضمن المالحظات، في حین أن المعیار  أومتن قائمة األداء المالي 
  .ضمن المالحظات أوروفات غیر العادیة سواء كان على متن قائمة الدخل الشامل والمص

بینما تم عرض ھذه الصفات في  IPSAS 1تم عرض الصفات النوعیة في ملحق خاص بالمعیار . 12
  .IASBالمالي الصادر عن مجلس  بالغلإلالمفاھیمي  طاراإل

 القوائمعرض البنود التي ال تتضمنھا شروطا انتقالیة تجیز عدم  IPSAS 1تضمن المعیار . 13
األخرى، بینما لم یتضمن ذلك المعیار  IPSASsالمالیة بسبب وجود شروط انتقالیة في معاییر 

IAS 1  .  
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   Inventories المخزون
  )IPSAS 12والمعیار  IAS 2المعیار (

  
مخزون الذي یتم تصنیعھ ال إلىلقد تطرق المعیار : IAS 2عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

، SIC 1بیعھ فقط وكیفیة تحدید تكلفتھ ، واالعتراف بھ كمصروف، وقد ألغى المعیار التفسیر أووبیعھ 
 .IPSAS 12ویقابلھ المعیار 

ینطبق المعیار على كافة أنواع المخزون ما عدا ما یرتبط بعقود : IAS 2تحدید نطاق المعیار : ثانیًا
 IAS(البیولوجیة صولواأل )IAS 32 ،IAS 39 ،IFRS 7(ت المالیة، واألدوا)IAS 11(البناء

البیولوجیة والبضائع بین السماسرة  صول، كما ال تنطبق أسس القیاس في المعیار على قیاس األ)41
 .والتجار

 التعریف بالمصطلحات الرئیسیة : ثالثًا
یكون على  أولغایة البیع،  اجنتاإلتحت  أومقتنى للبیع في مسار األعمال العادي،  أصلھو : المخزون

  .تقدیم الخدمات أو نتاجاإلشكل مواد ومھمات الستخدامھا في عملیة 
 سعر البیع المتوقع في مسار األعمال العادي مطروحا منھا التكلفة المتوقعة: القیمة القابلة للتحقق

  . عملیة البیع إلجراءوالتكلفة المتوقعة  لإلتمام
 بموجب مشاركین في السوقااللتزام بھا بین  تحویل أو  صلاأل یتم بیعي القیمة الت: القیمة العادلة

  .  منتظمة في تاریخ القیاسعملیة 
 .القیمة القابلة للتحقق أیھما اقل أویتم تقییم المخزون بالتكلفة : بیان كیفیة تقییم المخزون: رابعًا

وارد  : ب التالیةیتم استخدام األسالی: مناقشة أسالیب قیاس تكلفة المخزون: خامسًا ال، أوال صادر  أوال
    .الأوالبدیل المتعلق بالوارد أخیرا صادر  إلغاءالتكلفة الفعلیة، المتوسط المرجح، وتم 

ق    : سادسًا ة للتحق ة القابل د القیم ى        : بیان كیفیة تحدی اء عل ق بن ة للتحق ة القابل دیر القیم تم تق  االسعار ی
ر األ   ث ال یظھ وقیة بحی لالس ن قیمت   ص أكثر م تخدام   ب ة االس یل نتیج ة للتحص تم   أوھ القابل ع ،وی البی

 .الشامل االعتراف بخسارة االنخفاض كمصروف یحمل على قائمة الدخل
راف        : بیان كیفیة االعتراف بالمصروف: سابعًا ع المخزون واالعت د بی راف بالمصروف عن تم االعت ی

ة      ، كما یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قیمة المخزون عنهإیرادب ن القیم ى م ت أعل التكلفة إذا كان
 . القابلة للتحقق

ذه :قضایا مختلفة تتعلق بالمخزون: ثامنًا ة المخزون وھي         وھ ي احتساب تكلف ة ف ق بالدق  القضایا تتعل
ة، البضاعة المشتراة      ع    أوعملیات نھایة الفترة المالیة، البضاعة في الطریق، بضاعة األمان المباعة م

ة، البضاعة          حق الرجوع، البضاعة الم ي مستودعات الشركة، البضاعة المرھون زال ف ي ال ت باعة الت
  .التي ال یمكن تحدید تكلفتھا

ق      إیرادوتتعلق المتطلبات بعرض : فصاحاإلمتطلبات  تحدید: تاسعًا ع المخزون والمصروف المتعل بی
ة األ   ككذلالشامل بھ في قائمة الدخل  اض، وقیم ق    صل خسائر االنخف ة للتحق ل     أوالقابل ا أق ة أیھم التكلف

  .في قائمة المركز المالي
 IAS 12والمعیار  IAS 2مقارنة بین المعیار : عاشرًا

ار . 1 ى المعی ث أن   IPSAS 12تبن زون، حی ا للمخ ا مختلف ل  تعریف ھ دون مقاب تم توزیع ھ ی  أوبعض
ار      ا المعی ل رمزي، بینم ھ للحصول          IAS 2بمقاب د بیع ار المخزون مصروفا عن ى اعتب یركز عل

  .یراداإللى  ع
ار   أو. 2 ح المعی ل         IPSAS 12ض ا دون مقاب یتم توزیعھ ي س دمات تحت التشغیل الت ل   أوأن الخ بمقاب

  .رمزي مستثناة من المعیار
  .IAS 2مفھوم تكلفة االستبدال الجاریة، بینما لن یتضمنھا المعیار  IPSAS 12تضمن المعیار . 3
تم  IPSAS 12یتطلب المعیار .4 ي         أن المخزون الذي ی ة ف ة العادل تم قیاسھ بالقیم ل ی اءه دون مقاب اقتن

  .تاریخ اقتناءه
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بمقابل رمزي یتم قیاسھ بالقیمة األقل من  أویتطلب المعیار أن المخزون الذي یتم توزیعھ دون مقابل .5
  .تكلفة االستبدال الجاریة أوبین التكلفة 

شامل وقائمة التغیرات في حقوق كقائمة الدخل ال: االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة. 6
حقوق / صولوقائمة األداء المالي وقائمة التغیرات في صافي األ IFRSsالملكیة وفق معاییر 
  .IPSASsالملكیة وفق معاییر 

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام بإمكانیةللمعیار  تعلیقا إضافیا IPSAS 1تضمن المعیار .7
وفق المعیار  اإلیراداتبینما تم استخدام مفھوم  IAS 2عیار تم استخدام مفھوم الدخل وفق الم. 8

IPSAS 12.  
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  قائمة التدفقات النقدیة
 Statement of Cash flows  

  )IPSAS 2والمعیار  IAS 7المعیار (
  
ائمة لق  IAS 7لقد تطرق المعیار : وتحدید نطاقھ IAS 7عرض خلفیة عامة عن المعیار :ًالأو

التدفقات النقدیة،  وذلك لعرض معلومات عن المقبوضات والمدفوعات النقدیة عن الفترة المالیة التي 
كذلك یتطلب المعیار عرض معلومات عن التغیرات التاریخیة  ،عنھا القوائم المالیة األخرى إعدادتم 

المتعلقة  األنشطةیة التي تصنف في النقدیة والنقدیة المعادلة  لمنشأة ما عن طریق قائمة التدفقات النقد
المعیار   ویقابلھ ، شطة تشغیلیة واستثماریة وتمویلیةأن إلىالتدفقات النقدیة خالل فترة معینة ب

IPSAS 2  
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

  .النقدیة المحتفظ بھا والودائع تحت الطلب في البنك:  Cashالنقدیة 
ل       : Cash equivalents النقدیة المعادلة ة السیولة الجاھزة للتحوی االستثمارات قصیرة األجل عالی

  .كمیة معروفة من النقدیة والتي تخضع لمخاطر تغیرات غیر ھامة في قیمتھا إلى
راد اإلتولید  إلىیة التي تؤدي ساساألنشطة األ :Operating activitiesاألنشطة التشغیلیة  ي   اتی ف

  .تمویلیة أوتصنف كأنشطة استثماریة  المنشأة واألنشطة األخرى التي ال
تثماریة  طة االس اء  :Investing activitiesاألنش ق باقتن ي تتعل أة الت طة المنش ن  أوأنش تخلص م ال

ولاأل رة واأل ص ولالمعم ر  ص نیفھا    ةتداولالمغی تم تص ي ال ی تثمارات الت ك االس ي ذل ا ف رى بم األخ
  .كنقدیة معادلة

ة  طة التمویلی وین   :Financing activitiesاألنش م وتك ي حج رات ف ا تغی تج عنھ ي ین طة الت األنش
  .حقوق الملكیة والقروض في المنشأة

بیان مدى ) 2.(معرفة المركز النقدي للمنشأة) 1(: التعرف على مزایا قائمة التدفقات النقدیة: ثالثًا
لتدفقات النقدیة بیان ا) 3. (قدرة المنشأة على سداد المطلوبات المستحقة من خالل السیولة المتوفرة 

 الخسارة أوالربح الوقوف على الفرق بین ) 4. (المتعلقة باألنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة
تقییم قدرة المنشأة على تولید تدفقات ) 5. (وصافي التدفقات النقدیة المتحققة من األنشطة التشغیلیة
كد المحیطة بھذه التدفقات، وذلك للتكیف مع نقدیة في المستقبل وتوقیت ذلك، ومعرفة درجات عدم التأ

التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ودرجات عدم ) 6. (الظروف واألحوال المتغیرة المحیطة بالمنشأة 
التعرف على النقدیة والنقدیة المعادلة المقیدة وغیر المتاحة لالستخدام في ) 7. (التأكد المحیطة بھا

اكز النقدیة وفقا لقائمة التدفقات النقدیة بین المنشآت المختلفة وفي المنشأة مقارنة المر) 8. (المنشأة 
 ةتداولالمغیر  صولالتعرف على سیاسة المنشأة فیما یتعلق باأل) 9. (ذاتھا بین الفترات المالیة المختلفة

انحة واستبدالھا، كذلك سیاسات المنشأة النقدیة المختلفة فیما یتعلق بأسھم الخزینة والقروض كم
. صورة عن الھیكل التمویلي في المنشأة بما في ذلك السیولة والعسر المالي إعطاء) 10. (وكمقترضة

، المطلوبات، وحقوق الملكیة صولتعزیز المعلومات المنشورة ألغراض تقییم التغیرات في األ)11(
األداء التشغیلي، كونھا  عن بالغباإلتعلق یتعزیز المقارنة بین المنشآت المختلفة فیما )12. (في المنشأة

  .مختلفة للعملیات المتشابھةالمحاسبیة المعالجات التلغي آثار استخدام 
 تكونالودائع التي )   1: (تعتبر البنود التالیة نقدیة معادلة :التعرف على مفھوم النقدیة المعادلة: رابعًا

لتي تكون فترة استحقاقھا ثالثة أشھر االستثمارات عالیة السیولة ا) 2. (ثالثة أشھر فأقلفترة استحقاقھا 
المبالغ المقترضة ) 3. (والتي ال تخضع  لمخاطر تغیرات غیر ھامة في قیمتھا  فأقل من تاریخ االقتناء

والتي یتم سدادھا بناء على طلب البنك تعتبر  Bank Overdraftsمن البنوك كسحب على المكشوف 
ال تعتبر في العادة  Equity Investmentsرات الملكیة  استثما) 4( .المنشأة للنقدیة إدارةجزءًا من 

  .معادلة نقدیة
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 تحدید بنود قائمة التدفقات النقدیة: خامسًا
ة باأل       ود المتعلق ة  البن دفقات النقدی ة الت ى     نشطة تتضمن قائم ة عل التشغیلیة واالستثماریة والتمویلی

  :النحو التالي
وم        :شغیلیةالتدفقات النقدیة المتعلقة باألنشطة الت. 1 ي تق ن األنشطة  الت ة م دفقات النقدی وھي الت

ة،   أوات الرئیسیة فیھا والتي ال تعتبر في ذات الوقت أنشطة استثماریة   یرادبھا المنشأة لتولید اإل تمویلی
الء   ) أ( ن العم لة م ة المحص تل ) ب( .النقدی ة المس ن مالنقدی راداإلة م وم    اتی ل الرس رى مث األخ

والت ات  ) ج(. والعم ر     ردی اط آخ نیفھا كنش م تص تلمة إال إذا ت ریبة المس ة   ) د( .الض ة المدفوع النقدی
وظفین  وردین والم ـ.(للم ة) ھ د المدفوع ة) و.(الفوائ ة المدفوع روفات المختلف ات ) ز(.المص التوزیع

 أوالمبالغ المقبوضة  )ط( .المبالغ المستردة من الموردین عن مردودات مشتریات ونحوه)ح(.المقبوضة
ة  ة بالالمدفوع ائیةمتعلق ویات القض الء )ي(.التس دینین والعم ا للم م ردھ ي ت الغ الت الغ )ك. (المب المب

ة   )ن( .ضریبة الدخل المدفوعة)م( .الفوائد المقبوضة)ل(.المحصلة من المدینین المبالغ المدفوعة بالنیاب
  التدفقات النقدیة المرتبطة بالعقود المقتناة للمتاجرة)ع. (عن العمالء

دفقات ا. 2 تثماریة    الت طة االس ة باألنش ة المتعلق طة   :Investing Activitiesلنقدی ي األنش وھ
اء األ   ة باقتن ر  صول المتعلق ا،    ةتداول المغی تخلص منھ افةوال ر    إض ي ال تعتب لالستثمارات الت

  والمقبوضة من بیعھا   ةتداولالمغیر  صولالنقدیة المدفوعة لشراء األ) أ(نقدیة معادلة، 
 .وعة لشراء االستثمارات المالیة والمقبوضة  من بیعھاالنقدیة المدف) ب( 
  .منح القروض للغیر وتحصیلھا نقدا) ج(  
وھي التدفقات النقدیة المتعلقة باألنشطة التي تخص  :التدفقات النقدیة المتعلقة باألنشطة التمویلیة. 3 

 :ا یليرأس المال المملوك وھیكل االقتراض في المنشأة، وبذلك تشمل ھذه األنشطة م
  .مة كزیادة لرأس المال والمدفوعة كتخفیض لھلالنقدیة المست) أ(
  .الحصول على قروض من الغیر وتسدیدھا نقدًا) ب(
  .الطفاھاأدوات دین والنقدیة المدفوعة  إصدارستلمة من مالنقدیة ال) ج(
 .المالك إلىتوزیعات األرباح النقدیة المدفوعة ) ج(
  .شراء أسھم الخزینة وبیعھا) د(
   دراسة كیفیة عرض قائمة التدفقات النقدیة: سادسًا
ب       ة بموج دفقات النقدی ة الت رض قائم تم ع لوبوی ا األأس لوبین ھم ر واأل س لوبالمباش ر  س غی

ي     نشطةصافي التدفقات النقدیة من األاحتساب ویكمن الفرق بینھما بكیفیة  ،المباشر ا یل التشغیلیة، وفیم
  :ینسلوبعرض لھذین األ

لوب األ )1( ة         :  Direct Methodالمباشر   س ات النقدی ن فئ ة م تم عرض كل فئ ث ی حی
الذي یوصي بھ مجلس  سلوبة المدفوعة، وھو األجمالیة المستلمة والنقدیة اإلجمالیاإل

ة     بة الدولی اییر المحاس ة ب     IASBمع ذه الطریق ز ھ ث تتمی ة حی ل    إمكانی ة دخ مقارن
ا لأل   قات الصافي التدفمع االستحقاق  ساسالشركة المعّد وفقا أل دة وفق ة المع  ساس نقدی

  :، وتأخذ الشكل التاليالنقدي
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      التدفقات من األنشطة التشغیلیة
    ×××  النقدیة المستلمة من العمالء
    ×××  النقدیة المستلمة من الفوائد

    ×××  النقدیة المستلمة من التوزیعات
    ×××  الموردین إلىالنقدیة المدفوعة 

    ×××  وعة للموظفینالنقدیة المدف
    ×××  المصروفات اإلداریة
    ×××  المصروفات البیعیة

    ×××  النقدیة المدفوعة للمصروفات  التشغیلیة
    ×××  الفائدة المدفوعة

    )×××(  ضریبة الدخل المدفوعة
  ××××    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
    ×××  ات االستثماراتإیراد

  ××××    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

    )×××(  توزیعات األرباح
    ×××    أموال مقترضة

  )××××(    التمویلیة األنشطةصافي التدفقات النقدیة من 
  ××××    یة والتمویلیة واالستثماریةمن األنشطة التشغیل صافي التدفقات النقدیة

  ××××    ل المدةأورصید النقدیة والنقدیة المعادلة في 
  ××××    آخر المدةرصید النقدیة والنقدیة المعادلة في 

لوب األ )2(  ر المباشر    س دیالً  :  Indirect Methodغی ربح  ل ویتضمن تع دّ   أول ا   الخسارة المع وفق
ر    ساسأل ات غی أثر العملی ر األ   االستحقاق ب ة، ویعتب ر شیوعاً   سلوب النقدی ة    األكث لسھولتھ  مقارن

لوبباأل ل       س ادات مث ض االنتق ھ بع ھ یعتری ر أن ر، غی ى األ  : المباش رف عل عوبة التع طة ص  نش
دفقات   إلىالتي أدت  نشطةمعرفة األ إمكانیةالتشغیلیة للمنشأة، وعدم  تولید النقدیة، كذلك فقائمة الت

د    ة أرص ى مقارن دة لأل أوة النقدیة تركز عل ات   صول ل الم دة  ةتداول الموالمطلوب دة    بأرص آخر الم
  :، وتأخذ الشكل التاليوتحدید التغیرات فیھا

      التشغیلیة نشطةالتدفقات من األ  
    ×××  الدخل قبل الضریبة والفوائد

      :یعدل بما یلي
    ×××  )ات واالنخفاضاتھالكاال(مصروفات غیر نقدیة 

    ×××  رأس المال العامل الدخل التشغیلي قبل تغیرات
    )×××(   صولالزیادة في األ

    )×××(  النقص في الحسابات الدائنة التجاریة
    ×××  الزیادة في الحسابات الدائنة التجاریة

    ×××   صولالنقص  في األ
  ××××    صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة

      التدفقات النقدیة من العملیات االستثماریة
    ×××  ات االستثماراتإیراد
    ×××  في شركات تابعة أرباح

  ××××    صافي التدفقات النقدیة من العملیات االستثماریة
      التدفقات النقدیة من العملیات التمویلیة

    )×××(  توزیعات األرباح
    ×××    أموال مقترضة

  ×××    صافي التدفقات النقدیة من العملیات التمویلیة
  ××××    من األنشطة التشغیلیة والتمویلیة واالستثماریة النقدیةصافي التدفقات 

  ××××    المدة أول رصید النقدیة والنقدیة المعادلة في
  ××××    آخر المدة رصید النقدیة والنقدیة المعادلة في
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وتتضمن معادالت احتساب التدفقات :المباشر سلوبكیفیة احتساب التدفقات النقدیة بموجب األ: سابعًا
  .قدیة من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیةالن

وھي مجموعة من :قائمة التدفقات النقدیة إعدادمعرفة االعتبارات التي یجب مراعاتھا عند : ثامنًا
االعتبارات تتعلق بتصنیف التدفقات النقدیة المتعلقة ببعض البنود كذلك التدفقات النقدیة المتعلقة 

  .ا من االعتباراتبالشركات التابعة وغیرھ
  IPSAS 2والمعیار  IAS 7مقارنة المعیار :  تاسعًا

كقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .1
وقائمة األداء المالي وقائمة التغیرات في صافي  IFRSsالخسارة وفق معاییر  أوالملكیة والربح 

  .IPSASsالعجز وفق معاییر  أووالفائض   حقوق الملكیة/ صولاأل
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام بإمكانیةللمعیار  تعریفات إضافیا IPSAS 1تضمن المعیار .2
 IASمختلفة لبعض المفاھیم عما ھو معمول بھ وفق المعیار  تعریفات IPSAS 2تضمن المعیار . 3

7.  
غیر المباشر في عرض التدفقات  األسلوب أو المباشر سلوباستخدام األ IAS 7المعیار  أجاز. 4

العجز  أوعلى عرض تسویة للفائض  IPSAS 2النقدیة من األنشطة التشغیلیة، بینما شجع المعیار 
 .لألنشطة التشغیلیة ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة
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  واألخطاءالسیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیر  المحاسبي 
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimation, 

and Errors  
  )IPSAS 3والمعیار  IAS 8المعیار (

  

 IFRICویتعلق بالمعیار التفسیرات : وتحدید نطاقھ  IAS 8عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
5  ،IFRIC 11  ،IFRIC 12  وقد ألغى المعیار التفسیرینSIC 18, SIC 2 وقد تطرق المعیار ،

األخطاء بأثر رجعي ، أما التغیرات في التقدیر معالجة سات المحاسبیة وامعالجة التغیرات في السی إلى
  .IPSAS 3ویقابلھ المعیار ، ل الفترة الحالیة ولیس بأثر رجعيالمحاسبي فیتم معالجتھ خال

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
بیة   ات المحاس د     :Accounting Policiesالسیاس راف والقواع س واألع ادئ واألس ي المب ھ

ي    أة ف ا المنش ي تطبقھ ات الت دادوالممارس ات     إع راء المعالج ي إج ذلك ف ة، وك وائم المالی رض الق وع
 .للعملیات المحاسبیة

بي   دیر المحاس ي التق ر ف ة  :Changes  in Accounting Estimationالتغی دیل القیم و تع ھ
ن    صل مقدار استھالك األ  أوااللتزام  أو صلالمرحلة لأل اتج ع افع      إعادة الن یم وضعھ الحالي والمن تقی

ن     . االلتزام أو صلوالمطلوبات المستقبلیة المتعلقة بذلك األ دیرات المحاسبیة م ي التق وتنتج التغییرات ف
  .تحسینات  جدیدة، وبذلك فھي لیست تصحیحًا لألخطاء أومعلومات 

ي    ر ف ادئ التغی دأ      :Changes in Accounting Principlesحاسبي  الم  المب ن مب ر م و التغی ھ
 ).IFRSs(مبدأ محاسبي آخر مقّران بموجب معاییر التقاریر المالیة الدولیة  إلىمحاسبي 

ة    ة الدولی اریر المالی اییر التق   International Financial Reporting Standardsمع
)IFRSs:(   م ي ت یرات الت اییر والتفس ي المع ة،   ھ بة الدولی اییر المحاس س مع ل مجل ن قب ا م تبنیھ

 :وتتضمن
  معاییر التقاریر المالیة الدولیة)IFRSs.( 
  معاییر المحاسبة الدولیة)IASs.( 
      التفسیرات التي یتم وضعھا من قبل لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة)IFRIC.( 
 الدولیة السابقة  المحاسبیة معاییرالتفسیرات التي یتم وضعھا من قبل لجنة تفسیرات ال)SIC. ( 

م     أوبنود  إلغاءیعتبر  :Materiality) المادیة(األھمیة النسبیة  ت بحك بیا إذا كان عدم ذكرھا ھاما نس
ا     أوحجمھا، منفردة  أوطبیعتھا  م اتخاذھ ي ت مجتمعة، تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین والت

 .نھا القوائم المالیةالمعلومات التي تتضم أساسعلى 
أة   إلغاء : Errors of Previous Periodsأخطاء الفترات السابقة  أوبنود من القوائم المالیة للمنش
ات     أوأكثر نتیجة لخطأ في استخدام معلومات صحیحة    أوعدم ذكرھا لفترة مالیة  دم استخدام معلوم ع

ي   صحیحة متوفرة یمكن توقع الحصول علیھا بمعقولیة وأخذھا بعی ار ف داد ن االعتب ة    إع وائم المالی . الق
ائق     أوحسابیة، : و یمكن أن تكون ھذه األخطاء  ال للحق  أوأخطاء في تطبیق السیاسات المحاسبیة، إغف

  .تفسیر خاطئ لھا، واألخطاء بقصد التھرب
اسبیة السیاسات المح أویتم تحدید السیاسة )1(: بیان أسس اختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة: ثالثًا

وفي حالة )2. (التفسیر ذات العالقة أوالواجب  تطبیقھا بخصوص بند معین وفقا لما ورد في المعیار 
السیاسات المحاسبیة واجبة التطبیق والمتعلقة ببند معین ، فیجب على المنشأة  أوعدم تحدید السیاسة 

ومات مالئمة وموثوقة، معل إلىالوصول  إلىاستخدام حكمھا في وضع وتطبیق سیاسة محاسبیة  تؤدي 
المصادر التالیة بالترتیب   إلىوفي سبیل وضع ھذا الحكم فیجب على المنشأة الرجوع 

التي تتعامل مع  IASBمتطلبات معاییر وتفسیرات مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة )أ(التنازلي
 صولم القیاس لألالتعریفات وطرق االعتراف ومفاھی)ب.(قضایا مماثلة وذات عالقة وأدلة تطبیقھا
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الذي تم وضعھ من  المالي بالغالمفاھیمي لإل طاراإلوالمطلوبات والدخل والمصروفات التي تضمنھا 
ات الحالیة للھیئات التي تعنى صدارأخذ معظم اإل)ج.(IASB قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

الذي تم وضعھ من قبل  ماليال بالغالمفاھیمي لإل طارإلمماثل  إطاربوضع المعاییر والتي تستخدم 
،أدبیات المحاسبة األخرى وممارسات الصناعة المقبولة بعین  IASB مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

  المدى التي ال تتعارض مع المصادر المذكورة في الفقرة السابقة إلىاالعتبار ، 
لمنشأة اختیار سیاساتھا وبذلك فیجب على ا :المحاسبیةالسیاسات التعرف على أھمیة اتساق : رابعًا

الظروف األخرى من فترة ألخرى،  أواألحداث  أوالمحاسبیة وتطبیقھا بشكل متسق للعملیات المماثلة 
ال حیث أوالوارد أخیرا صادر  أسلوب إلغاءتفسیر غیر ذلك كما حصل في  أوإال إذا تطلب معیار 

 .آخر بأسلو إلىالتغیر منھ  سلوبیجب على المنشأة التي تتبع ھذا األ
التغییر اإللزامي إذا كان : مناقشة أنواع التغیرات في السیاسات المحاسبیة وكیفیة التطبیق: خامسًا

إذا نتج عن تغییر السیاسة المحاسبیة التزوید  :تفسیر معین، التغییر االختیاري أومتطلبا بموجب معیار 
األحداث والظروف األخرى  أولیات بمعلومات موثوقة وأكثر مالءمة في القوائم المالیة عن آثار العم

على المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة، ویكون ذلك بالتغیر من سیاسة محاسبیة 
  .معاییر التقاریر المالیة الدولیةسیاسة محاسبیة مسموح بھا في ظل  إلىمعینة 
م  : ات المحاسبیةالمتعلق بالتغیرات في السیاس فصاحتحدید متطلبات اإل: سادسًا ى وتقس  إفصاحات  إل

 .متعلقة بالتغییر االختیاري إفصاحاتمتعلقة بالتغییر االلزامي و
ویسري التغیر في التقدیر خالل الفترة : مناقشة التغیر في التقدیر المحاسبي وكیفیة التطبیق: سابعًا

  .شاملال الفترة المستقبلیة، ویتم االعتراف بأثره في قائمة الدخل أو/الحالیة و
یتم التطبیق بأثر رجعي، وال یعتبر تطبیق سیاسة : مناقشة تصحیح األخطاء وكیفیة التطبیق: ثامنًا

  .لى تغیرا في السیاسة المحاسبیةومحاسبیة للمرة األ
 IPSAS 3والمعیار  IAS 8مقارنة المعیار : تاسعًا

مة التغیرات في حقوق كقائمة الدخل الشامل، وقائ: االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .1
وقائمة األداء المالي، وقائمة التغیرات في  IFRSsالخسارة وفق معاییر  أوالملكیة،والدخل، والربح 

  .IPSASsالعجز وفق معاییر  أوات، والفائض یرادحقوق الملكیة ، واإل/ صولصافي األ
  .آت القطاع العامتطبیقھ في منش إمكانیةللمعیار ب ا إضافیتعلیقا  IPSAS 3تضمن المعیار .2
 IASمختلفة لبعض المفاھیم عما ھو معمول بھ وفق المعیار  تعریفات   IPSAS 3تضمن المعیار . 3

8.  
ي والمخفض، ساسعن التسویات المتعلقة بعائد السھم األ إفصاحات IPSAS 3لم یتطلب المعیار .4

تعلقة بعائد السھم عن التسویات وعملیات التصحیح الم إفصاحات IAS 8بینما تطلب المعیار 
  .ي والمخفضساساأل
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   یةبالغاألحداث الالحقة للفترة اإل

Events after the  Reporting Period   
  )IPSAS 14والمعیار  IAS 10المعیار (

  

األحداث التي تظھر في الفترة التالیة  إلىویتطرق : IAS 10عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
       ویقابلھ المعیار، التصریح بصدورھا وكیفیة معالجتھالغایة تاریخ المالي  غبالاإللتاریخ 

IPSAS 14.  
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

اریخ اإل    ة لت الغ األحداث الالحق ر    : Events after the reporting period ب ي تظھ داث الت األح
رة اإل د الفت لة بالغبع ون مفض ة وتك لة وال أوی ر مفض رة اإل غی ة الفت اریخ نھای ین ت ر ب ي تظھ ة بالغت ی

  ). Authorization date( القوائم المالیة إصداروتاریخ التصریح ب
رة اإل توھي األحداث التي  : Adjusting eventsاألحداث المعدلة  زود    بالغظھر بعد الفت ي ت ة والت ی

ي      یة وبالغعن الظروف المتواجدة في تاریخ نھایة الفترة اإل إضافيبدلیل  ا ف س أثرھ ب األمر عك یتطل
  .القوائم المالیة

م التصریح         :Authorization date تاریخ التصریح د ت ة ق وائم المالی ھ الق ھو التاریخ التي تكون فی
  .ھاإصدارقانونیا ب

ة     ر المعدل رة اإل      : Non-adjusting event األحداث غی د الفت ي تظھر بع داث الت ة  بالغوھي األح ی
س أثرھ       والتي تدل على ظھور ظرو ب األمر عك ن ال یتطل اریخ ولك ك الت وائم    اف معینة بعد ذل ي الق ف

  المالیة
التأكد من العملیات التي حدثت في ) 1( :یةبالغالالحقة للفترة  اإلالتعریف بأھمیة فترة األحداث : ثالثًا

صحة التأكد من )2.(تخفیض بعض البنود في القوائم المالیة أونھایة السنة المالیة لتجنب تضخیم 
األرقام الواردة في القوائم المالیة من قبل المحاسب، وتصحیح األخطاء والقیام بالتسویات الجردیة 

تنفیذ أعمال التدقیق التي یقوم بھا المدقق الخارجي للقوائم المالیة، وتنفیذ إجراءات التدقیق ) 3.(الالزمة
إجراءات المصادقة على القوائم المالیة )4.(التي تتطلب التأكد من األرصدة التي تحتویھا القوائم المالیة

واجتماعات للھیئة  دارةوما یصاحب ذلك ویسبقھ من اجتماعات لمجلس اإل دارةمن قبل مجلس اإل
  .العامة
اً  واع  : رابع د أن ة    تحدی رة األحداث الالحق ة بالغاإل للفت ي تكون مفضلة     : ی داث الت ر مفضلة     أواألح غی

اریخ     ین ت ر ب ي تظھ الغ اإلوالت ا ب ریح ب لي الم اریخ التص دار وت ة  إص وائم المالی م  .الق ى، وتقس  : إل
ة  األحداث المعدلة)1( ة   )2(.التي یجب عكس آثارھا على القوائم المالی ر المعدل تم    األحداث غی ي ال ی الت

  .عنھا فصاحعكس آثارھا على القوائم المالیة، ویكتفى باإل
القوائم المالیة  إصدارحدد تاریخ التصریح بی: القوائم المالیة إصدارتحدید تاریخ التصریح ب: خامسًا

) 1: (ھا قانونیا ، ومن أسس تحدیده إصدارالتاریخ الذي تعتبر فیھ القوائم المالیة قد تم التصریح بب
ھا، إصدارعندما یتطلب من المنشأة تزوید قوائمھا المالیة لحملة األسھم من أجل الموافقة علیھا بعد 

كون ھو تاریخ صدورھا ولیس تاریخ الموافقة علیھا من قبل حملة ھا یإصدارفإن تاریخ التصریح ب
غیر  أشخاصمكون من  إشرافالقوائم المالیة لمجلس  إصدارعندما یتطلب من المنشأة  ) 2.(األسھم

 إصدارب دارةالقوائم المالیة ھو التاریخ الذي تصرح بھ اإل إصدارتنفیذیین، فإن تاریخ التصریح ب
المنشأة ألي غایة بتزوید مستخدمین خارجیین بنسخة من  تقومعندما  )3(.اإلشرافالقوائم لمجلس 

 .القوائم المالیة إصدارالقوائم المالیة، فیعتبر ھذا التاریخ ھو تاریخ التصریح ب
ات اإل : سادسًا اح عرض متطلب ة         فصاح یجب اإل : فص ن األھمی ت م ة إذا كان ر المعدل داث غی ن األح ع

رارات بصورة    أوا یؤثر على قدرة المستخدمین على التقییم عنھ فصاحبمكان بحیث أن عدم اإل اتخاذ ق
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ارة تشیر    أوتقدیر أثره المالي ) 2( .طبیعة الحدث) 1( :المطلوب عن فصاحمناسبة، ویكون اإل ى عب  إل
  .أن التقدیر بمعقولیة ال یمكن القیام بھ

 IPSAS 14والمعیار  IAS 10مقارنة بین المعیار : سابعا
أنھ عند عدم مالءمة فرضیة االستمراریة للمنشاة، فیجب تفعیل الحكم  IPSAS 14 تضمن المعیار.1

وااللتزامات التي یتم االعتراف بھا في  صولالشخصي في تحدید أثر التغیر على القیم المرحلة لأل
  .القوائم المالیة

  .م المالیةالقوائ إصدارا حول تحدید تاریخ التصریح بإضافیتعلیقًا  IPSAS 14تضمن المعیار . 2
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةا  للمعیار بإضافیتعلیقا  IPSAS 14تضمن المعیار . 3
كقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .4

وقائمة التغیرات في وقائمة األداء المالي،  IFRSsالخسارة وفق معاییر  أوالملكیة،والدخل، والربح 
  .IPSASsالعجز وفق معاییر  أوات، والفائض یرادحقوق الملكیة ، واإل/ صولصافي األ

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةا  للمعیار بإضافیتعلیقا  IPSAS 14تضمن المعیار .5
المعیار  مختلفة لبعض المفاھیم عما ھو معمول بھ وفق تعریفات   IPSAS 14تضمن المعیار . 6

IAS 10. 
  .IAS 10المالي، بینما لم یتضمن ذلك المعیار  بالغتعریفًا لتاریخ اإل IPSAS 14تضمن المعیار . 7
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  Construction Contract   عقود البناء
  )IAS 11المعیار (

ات یرادة المحاسبیة لإلالمعالج إلىلقد تطرق المعیار  :IAS 11عرض خلفیة عامة عن المعیار : الأو
ویقابلھ المعیار ، یة من قبل المتعاقد لتنفیذ العقدوالمصروفات المرتبطة بعقود البناء في القوائم المال

IPSAS 11.  
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

اء  د البن تم ال :Construction contractعق د ی اوضعق اء  تف دا لبن ھ تحدی لعلی ة  أو أص مجموع
ول ة  ذا أص ات متداخل میم         أوت عالق ال التص ي مج بعض ف ھا ال ع بعض ادل م اد متب ة   أواعتم التقنی

  .الغرض منھا  أواالستخدام المحتمل  أوالمستخدمة 
  .على سعر ثابت للعقد قاولعقد بناء یوافق فیھ الم: Fixed-price contractالعقد ذو السعر الثابت 

افة     ة المض د ذو التكلف تم تعویض الم    : Cost-plus contractالعق اء ی د بن اول عق الیف     ق ن تك ھ ع فی
  .رسم ثابت أونسبة من ھذه التكالیف  إلى إضافةمحددة  أومسموح بھا 

ل ب   :    Variationالتغیر ل العمی ن قب ة تعلیمات م یتم أداءه بموجب        إمكانی ذي س ر نطاق العمل ال تغیی
  .العقد

اول قیمة یسعى الم: Claim المطالبة ن ال    ق ا م ل  للحصول علیھ الیف      أوعمی ل التك أي طرف آخر مقاب
  .التي لم یتم أخذھا بعین االعتبار عند تسعیر العقد

اول ة المدفوعة للم ضافی القیم اإل: Incentive paymentsالمدفوعات التحفیزیة  اییر    ق ت مع إذا تحقق
  .زادت عن ذلك أوأداء معینة 

از   بة االنج ق    :Percentage of completionنس رق تحق ن ط ة م راداإلطریق ا    ی تم بموجبھ ی
  .بنسبة معینة من انجاز العقد یراداالعتراف باإل

عقود البناء  إلىوتتعلق ھذه القواعد بكیفیة النظر  : مناقشة القواعد العامة المتعلقة بعقود البناء: ثالثًا
أكثر من عقد،  إلىفصل العقد الواحد  أوتجمیع أكثر من عقد في عقد واحد،  أوكعقود منفصلة، 

  :تضمن ھذه القواعد ما یليوت
كعقد منفرد عند توفر الشروط   أصلأكثر، فیجب اعتبار بناء كل  أوین أصلعند تغطیة العقد لبناء ) 1( 

  :التالیة
 .األخرى صوللوحده وبمعزل عن األ أصلإذا تم تقدیم اقتراحات تتعلق ببناء كل . أ

ان ب    أصل على كل   تفاوضإذا تم ال. ب دا، وك ى ح ان عل ول    أو اولق الم إمك ل قب ض   أوالعمی رف
 . أصلذلك الجزء من العقد المتعلق بكل 

  . أصلات والتكالیف المرتبطة بكل یرادمكن تحدید اإلأإذا . ج
د   ) 2( ي البن أعاله، فیجب أن ینظر    ) أ(وإذا لم تتوفر الشروط الثالثة ف ى ب ع      إل ي وتوزی د بشكل كل العق

  .بناء على أسس دقیقة المشمولة بھ صولالتكلفة الكلیة للعقد على األ
اول أكثر كعقد واحد سواء كانت مع م أویجب اعتبار العقدین ) 3(  د   ق دة م  أوواح اول ع ي ضوء   ق ین، ف

ا   تفاوضإذا تم ال :ما یلي ا مع ھ          ، وعلیھم د ل ن مشروع واح ا مشتركا كجزء م ان العمل بینھم إذا ك
اء   د،أي لبن ح موح لھامش رب د  أص ول أوواح ق أص تم تحقی ث ی ة بحی اء  معین ن بن ین م زء مع ج

 .بموجب كل عقد صولاأل أو صلاأل
  .بتتابع مستمر أوأن العقود تم تنفیذھا  بشكل متقطع 

ب   ) 4(  ار لطل د        أو أصل وإذا منح العقد العمیل الخی د ودون الحاجة لتنظیم عق ر بموجب ذات العق أكث
  :التالیینیجب اعتباره كعقد منفرد عند توفر الشرطین  إضافي أصلبناء كل  جدید فإّن

  .يصلالمغطاة بموجب العقد األ صولاأل أو صلمختلف تماما عن األ ضافياإل صلكان األ) أ(
عر األ) ب( ان س لك افياإل ص م ال ض د ت اوضق ر  تف ھ دون النظ ىعلی د   إل ي العق وارد ف عر ال الس

  .يصلاأل
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القیمة التي تمت ) 1(: ات العقد مما یليإیرادتتكون : ات العقد وتكالیفھإیرادبیان ما تتضمنھ : رابعًا
ات بسبب التعدیالت التي تطرأ یراداإل)2.(الموافقة علیھا في العقد المبدئي وتحدیدھا  كثمن لتنفیذ العقد

الحقوق )3.(وما یترتب علیھ من تعدیل لقیمة العقد ي الذي تمت الموافقة علیھ بالعقد،صلعلى العمل األ
یمكن قیاسھا بموثوقیة، أما تكالیف العقد فتتكون مما المتمثلة بدفعات الحوافز التي یتوقع تحصیلھا و

 ًاتكالیف یمكن تحمیلھا استناد)3.(التكالیف المرتبطة بنشاط العقد)2.(التكالیف المباشرة للعقد)1(: یلي
  .لشروط العقد

  ات العقد وتكالیفھإیرادمناقشة االعتراف ب: خامسًا
  : ات العقد وتكالیفھإیرادلق باالعتراف بالعوامل التي یجب أخذھا بعین االعتبار فیما یتع. 1
تقدیر  مكانعندما یكون باإل الخسائر أواألرباح ات العقد وتكالیفھ في قائمة إیرادیجب االعتراف ب  .أ 

 .المخرج من العقد بموثوقیة
 .نسبة االنجاز في تاریخ نھایة الفترة المالیة إلىات والتكالیف استنادًا یرادیتم االعتراف باإل  .ب 
 اتھ، فیجب االعتراف بكامل الخسارة مباشرة في قائمة الدخلإیرادد تكالیف العقد عن عندما تزی  .ج 

 .بغض النظر عن نسبة االنجاز الشامل 
تراكمي، ویتم التعامل مع  أساسیتم تقدیر نسبة االنجاز في تاریخ نھایة الفترة المالیة بناء على   .د 

المتعلق بالسیاسات المحاسبیة، التغیرات  IAS 8المعیار  إلىالتغیر في تقدیر نسبة االنجاز استنادًا 
 .في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء

الكلي للعقد  یرادیتم تقدیر المخرج من العقد بموثوقیة عندما یتم قیاس اإل:العقد ذو السعر الثابت. 2
یمكن المنشأة، وعندما  إلىبموثوقیة، وعندما یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة من العقد 

تحدید نسبة االنجاز والتكالیف الالزمة النھاء العقد بموثوقیة، وعندما یمكن تحدید وقیاس التكالیف 
 .المرتبطة بالعقد 

یتم تقدیر المخرج من العقد بموثوقیة عندما یكون من المحتمل تدفق  :ة ضافیالعقد ذو التكلفة اإل. 3
  .عندما یمكن تحدید وقیاس التكالیف المرتبطة بالعقد المنشأة، وكذلك  إلىالمنافع االقتصادیة من العقد 

نسبة تحمل تكالیف العقد ) أ: (أسس تحدید نسبة االنجاز)1( :نسبة االنجاز أسلوبالتعریف ب: سادسًا
مسوحات شاملة ) ب. (ة المقدرةجمالیالمرتبطة بالعمل المنجز لتاریخ معین قیاسا بتكالیف العقد اإل

عند ) 2.(وھریة من أعمال العقد جانجاز نسبة )ج.(ل الكلي المراد انجازهللعمل المنجز قیاسا بالعم
االعتراف )ب.(ال یتم االعتراف بأي أرباح ناتجة عن العقد) أ: (تحدید نسبة االنجاز إمكانیةعدم 

الحد الذي تكون فیھ تكالیف العقد التي تم تحملھا یتوقع  إلىالمتحقق من العقد  فقط  یرادباإل
  . استرداد التكلفة  للمحاسبة عن عقود البناء أسلوبیتم استخدام ) ج.(استردادھا

ات العقد وتكالیفھ في قائمة إیرادعن  فصاحوتتعلق باإل: فصاحمتطلبات العرض واإل تحدید: سادسًا
وما یستحق لھم كالتزام في قائمة المركز  أصل، وعرض ما یستحق على العمالء كالخسائر أواألرباح 
  .المالي 
  IPSAS 11والمعیار  IAS 11المعیار بین مقارنة : سابعًا

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةا  للمعیار بإضافیتعلیقا  IPSAS 11تضمن المعیار . 1
كقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .2

وقائمة األداء المالي، وقائمة التغیرات في  IFRSsمعاییر الخسارة وفق  أوالملكیة،والدخل، والربح 
 .IPSASsالعجز وفق معاییر  أوات، والفائض یرادحقوق الملكیة ، واإل/ صولصافي األ

االتفاقیة الملزمة التي ال تأخذ شكل العقد القانوني الذي یدخل في نطاق  IPSAS 11تضمن المعیار . 3
  .المعیار

  .التكلفة  إلىفي نطاقھ العقود غیر التجاریة والعقود المستندة  IPSAS 11تضمن المعیار  .4
احتمالیة االعتراف بعجز متوقع مباشرة عند احتمالیة زیادة تكالیف  IPSAS 11تضمن المعیار .5

  .ة فقط في العقود التي یتوقع استرداد تكلفتھا كاملة من أطراف العقدجمالیاتھ اإلإیرادالعقد عن 
  .حول تطبیق المعیار في العقود غیر التجاریةة إضافیأمثلة  IPSAS 11تضمن المعیار . 6
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    Income Taxes ضرائب الدخل
  )IAS 12المعیار ( 

  
ا      إلىیھدف  المعیار : IAS 12عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو د المعالجات المحاسبیة فیم توحی

ق ب ولیتعل راف با  أو أص ة االعت ة وكیفی ریبة المؤجل ات الض ك  مطلوب ع ذل روف ، وم ریبة كمص لض
ذه       ة، وھ وانین الضریبیة المحلی فالمعیار تضمن خطوطا عریضة یمكن االسترشاد بھا عند صیاغة الق

والقوانین المحلیة ھي عالقة مستمرة بھدف  IFRSs الدولیة معاییر التقاریر المالیةالعالقة المتبادلة بین 
  .ذا المعیارمقابل لھ IPSASsفي معاییر ، وال یوجد إیجاد موائمة بینھما

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: نیًاثا
رة   ) الخسارة (الربح  :Accounting Profit (loss)) ةالخسارة المحاسبی(الربح المحاسبي ن الفت ع

  .قبل خصم مصروف الضریبة
ریبي  ربح الض ریبیة (ال ارة الض ربح   :Taxable Profit(loss)) الخس ارة(ال رة،  ) الخس ن الفت ع

ھ             إلىم تحدیده باالستناد والذي ت اء علی ذي بن ل السلطات الضریبیة وال ن قب م وضعھا م ي ت د الت القواع
  ).واجبة السداد في حالة الخسارة(تكون الضریبة واجبة الدفع

روف   ل (مص ریبة  )دخ ة اإل  :Tax expense(income)الض ح   جمالی القیم منھا رب ي یتض  أوة الت
  .لضریبة المستحقةخسارة الفترة متضمنة الضریبة الجاریة وا

ة   ریبة الحالی دفع     :Current taxالض ة ال ریبة الواجب دار الض داد(مق تناد  ) الس ى باالس ربح   إل ال
  .عن الفترة) الخسارة الضریبیة(الضریبي 

ة     ات الضریبة المؤجل ي        :Deferred tax liabilitiesمطلوب دفع ف ة ال دخل واجب دار ضرائب ال مق
  .الفوارق الضریبیة المؤقتة إلىالفترات المستقبلیة باالستناد 

ول ة  أص ریبة المؤجل ي  : Deferred tax assetsالض ترداد ف ة االس دخل واجب رائب ال دار ض مق
  : إلىالفترات المستقبلیة باالستناد 

  .الفوارق الضریبیة القابلة للخصم. أ  
  .الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة. ب  
  .لمرحلاالئتمان الضریبي غیر المستخدم ا. ج  

ریبیة  دة الض للأل Tax baseالقاع زام أو ص ذلك األ   :االلت ة ب ة المرتبط ي القیم لھ زام  أو ص االلت
  .لألغراض الضریبیة

زام   أو صل لأل المرحلةھو الفرق بین القیمة  : Temporary differenceالفارق المؤقت  ي  االلت ف
  .للخصم ؤقت أیضا قابًالوقاعدتھ الضریبیة، وقد یكون الفارق الم قائمة المركز المالي

ت    ارق الضریبي المؤق ي       : Taxable temporary differenceالف تج ف ذي ین ت ال ارق المؤق الف
ة     ) الخسارة الضریبیة(القیم الضریبیة لتحدید الربح الضریبي  د استرداد القیم تقبلیة عن في الفترات المس

  .االلتزام إطفاء أو صللأل المرحلة
ل للخص     ت القاب ارق المؤق ذي     : Deductible temporary differenceمالف ت ال ارق المؤق الف

ربح الضریبي     د ال د     ) الخسارة الضریبیة  (ینتج في القیم القابلة للخصم لتحدی تقبلیة عن رات المس ي الفت ف
  .االلتزام إطفاء أو صللأل المرحلةاسترداد القیمة 

راف بالضریبة  : ثالثًا ة  ) 1: (بیان قواعد االعت التزام    ی : الضریبة الحالی ا ك راف بھ ى تم االعت دى   إل الم
غ المستحق         إلى أصلالذي لم یتم سدادھا، وك ن المبل دد ع غ المس د المبل ذي یزی ات  )2.(المدى ال مطلوب

ة  ریبة المؤجل تثناءات : الض ض االس ود بع ع وج ا م راف بھ ول)3.(االعت ة أص ریبة المؤجل : الض
  .االعتراف بھا مع وجود بعض االستثناءات
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ًا ان ك: رابع اس  بی ة قی ولیفی تحقة   أص ریبة المس ات الض اس  : ومطلوب ب قی ولیج ات  أص ومطلوب
ا األ    ق فیھ ي تحق  أو صل الضریبة المستحقة بموجب معدالت الضریبة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة الت

زام   زام   أسلوب (أطفأ فیھا االلت داد ، ویجب  )االلت ي        إع ع والفعل ین مصروف الضریبة المتوق تسویة ب
 .IFRSsالمنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة الدولیةوذلك لكافة 

ًا روف   : خامس راف بمص ة االعت ان كیفی ل أوبی ریبة دخ ة   :  الض ریبة المؤجل راف بالض ب االعت یج
راف     أووالحالیة كدخل  اء فیجب االعت مصروف، أما إذا ظھرت الضریبة بسبب اندماج األعمال كاقتن

  .التزام أو أصلبھا ك
ات    توض : سادسًا ى التوزیع أثیرات الضریبیة عل ار   : یح الت ب المعی داث    IAS 10ویتطل ق باألح المتعل

ا    فصاحاإل المالي بالغلإلالالحقة  تم اقتراحھ رة       أوعن التوزیعات التي ی ة الفت د نھای ا بع التصریح عنھ
دفع          إصداریة وقبل التصریح ببالغاإل ة ال دخل واجب ر ضرائب ال ا تعتب ة، وأحیان وائم المالی بموجب  الق

  .جزء منھا قد دفعت كتوزیعات أواألرباح المحتجزة  أواألقل إذا كان الربح  أوالمعدل األعلى 
د : سابعًا ات العرض واإل   تحدی اح متطلب ین     :العرض ) 1: (فص الضریبة   أصول یجب إجراء مقاصة ب

أة ا       ةتداولالمومطلوبات الضریبة  ةتداولالم ان للمنش ط إذا ك الي فق ز الم ة المرك انوني   في قائم لحق  الق
ي اإل  ة ف اءوالنی ى  طف اسعل رض   أس نیف وع افي، تص ولالص تحقة   أص ریبة المس ات الض ومطلوب

ولك ر   أص ات غی احاإل)2.(ةتداولمومطلوب ول: فص ریبة   أص ات الض ول، ةتداولالمومطلوب  أص
ة ، مصروف الضریبة     الربح   ) دخل الضریبة  (ومطلوبات الضریبة المؤجل ق ب ن    أوالمتعل الخسارة م

  .أخرى إفصاحاتشطة العادیة، مكونات مصروف الضریبة، األن
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  )1(الممتلكات، المنشآت، والمعدات
Property, Plant, and Equipment  

  )IPSAS 17والمعیار  IAS 16المعیار (
  

  
ات، ، بالممتلكIAS 16یتعلق المعیار : وتحدید نطاقھ IAS 16  عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو

یة، ویتعلق بالمعیار التفسیر نتاجالمنشآت والمعدات التي تستخدمھا المنشأة في أنشطتھا التشغیلیة واإل
IFRIC 1 وألغى المعیار التفسیرات ،SIC 23, SIC 14, SIC 6 أسس  إلى، وقد تطرق المعیار

، الالحقة لالقتناءراف بالمصروفات االعتراف المبدئي بالممتلكات ، المنشآت، والمعدات، وكذلك االعت
  .IPSAS 17ویقابلھ المعیار 

  المصطلحات الرئیسیةالتعریف ب: ثانیًا
ملموسة مقتناة  أصول: Property, plant, and equipment الممتلكات، المنشآت والمعدات 

ألغراض إداریة، ویتوقع  أوتأجیرھا للغیر،  أوتزوید سلع وخدمات،  أو، نتاجلالستخدام في اإل
  .ألكثر من فترة واحدة استخدامھا

  .بناءه أو أصلالقیمة العادلة لالعتبارات الممنوحة للحصول على  أوالقیمة المدفوعة  :Costلتكلفة ا
افع    ر الن افع األ     : Useful lifeالعم ن من تفادة م ا االس ع خاللھ ي یتوق رة الت لالفت دات   أو، ص دد وح ع

  .صلالتي یتوقع الحصول علیھا نتیجة استخدام األ نتاجاإل
ة لأل  اً    :.Residual value (of an asset) صل القیمة المتبقی درة مطروح ة المق الیف    القیم ا تك منھ

ان األ  صلالتخلص المقدرة التي یمكن تحققھا عند التخلص من األ وقعتین     صل إذا ك ھ المت بعمره وحالت
  .في نھایة عمره النافع

  .مطروحا منھا قیمتھ المتبقیة لصتكلفة األ :Depreciable amount ھالكالقیمة القابلة لال 
  .لنافع المتوقعا على عمره ھالكالقابلة لال صلالتوزیع المنتظم لقیمة األ :.Depreciation ھالكاال

بموجب عملیة  مشاركین في السوقبھا بین  صلاأل بیعالقیمة التي یمكن  :Fair valueالقیمة العادلة 
  .منتظمة

ًا راف بالممتل  : ثالث ة االعت ان كیفی دات  بی آت والمع ات، المنش رطین    : ك وفر الش راف ت ترط لالعت یش
ن األ      )1:(التالیین دة ع تقبلیة المتول افع االقتصادیة المس دفق المن ى  صول احتمالیة ت أة  إل تم  )2.(المنش أن ی

 .بموثوقیة صولقیاس تكلفة األ
ة : القیاس المبدئي)1(: تحدید كیفیة قیاس الممتلكات، المنشآت والمعدات: رابعًا ي    التكلف ة والت التاریخی

ى األ  ى یصبح جاھزا لالستخدام      صل تمثل سعر الشراء مضافا إلیھ كافة المصروفات التي تنفق عل حت
ود ـ  ) 2.(المقص ا ل دئي وفق راف المب ق لالعت اس الالح ة)أ(القی وذج التكلف ة لأل: نم ة التاریخی لالتكلف  ص
ة لأل  : التقییم عادةإنموذج ) ب.(المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ھالكناقصا اال ة العادل  صل القیم
ة     ھالك ناقصا اال اض المتراكم راكم وخسائر االنخف ة  المت ائض   الالحق یم  إعادة ، ویعرض ف ضمن   التقی

  . حقوق الملكیة
على مدى سنوات عمره    ھالكالقابلة لال صلویعني توزیع تكلفة األ: ھالكالتعریف بمفھوم اال: خامسًا
افع دریج الن اقص الت ة للتن ة األنتیج ي قیم لي ف رق االص ن ط الك، وم ت)1:(ھ ط الثاب ط ) 2.(القس القس

 .نتاجحسب وحدات اإل) 3.(المتناقص
ًا اض  : سادس وم االنخف ف بمفھ ة األ  : التعری اض قیم ي انخف ل ویعن ة     ص ن قیم ترداد ع ة لالس القابل
ة المس   (، وتقاس القیمة القابلة لالسترداد بالقیمة في االستخدام المرحلة دفقات النقدی تقبلیة المخصومة  الت
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ة    أونتیجة لالستخدام المستمر     صلالتي یتوقع الحصول علیھا من األ ي نھای افع  عمره ف ة   أو) الن القیم
ة األ  (العادلة ن مبادل ة          صل القیمة التي یمك ة تبادلی ة بموجب عملی ة وذوي معرف ین أطراف راغب ا ب بھ
ة األ  المرحلةناقصا تكالیف البیع المتوقعة أیھما أعلى، أما القیمة ) حقیقیة ا   حاً ومطر صل فھي تكلف منھ

 .المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ھالكاال

یتم التوقف عن ): إنھاء خدماتھ والتخلص منھ(صلالتوقف عن االعتراف باألبیان كیفیة : سابعًا
 ..المنشأة إلىعندما یتوقف تدفق المنافع االقتصادیة منھ  صلاالعتراف باأل

ًا د متطلب : ثامن احات اإلتحدی ات اإل : فص ق متطلب احوتتعل ي  فص ا یل احاإل) 1: (بم ن   فص ة م ل فئ لك
دات   آت والمع ات والمنش اح اإل) 2.(الممتلك رى    فص ات األخ ود والمتعلق ن القی احاإل) 3.(ع ن   فص ع

  .الممتلكات، المنشآت والمعدات بالقیمة المعاد تقدیرھا إثباتة إذا تم إضافیمعلومات 
م        و: IFRIC 1عرض التفسیر رقم : تاسعًا ات ت اس أي مطلوب ي قی رات ف ى التغی یطبق ھذا التفسیر عل

د      )1: (مطلوبات مماثلة والتي تكون أوالتوقف عن االعتراف بھا  ة بن ن تكلف ا كجزء م تم االعتراف بھ
تناد       دات باالس ات، المنشآت والمع ن الممتلك ى م ار   إل ات    )IAS 16).2المعی ا كمطلوب راف بھ م االعت ت

م   إلىاستنادا ، IAS 37یار المع إلىباالستناد  التفسیر وباالجماع فإن التغیرات في قیاس أي مطلوبات ت
ا  راف بھ ن االعت ف ع در    أوالتوق ت المق ي التوقی رات ف ن التغی ة ع ة والناتج ات مماثل ة  أومطلوب قیم

ا  أوالموارد المتدفقة من المنشأة،  س التغیرات في معدل الخصم یتم معاملتھا بشكل مختلف بناء على قی
  .التقییم إعادةنموذج  أوباستخدام نموذج التكلفة   IAS 16المعیار  إلىذات العالقة  باالستناد  صلاأل

 IPSAS 17مع المعیار  IAS 16مقارنة المعیار : عاشرًا

غیر  صولالمتعلق باأل IFRS 5عند صدور المعیار  IAS 16تم عكس التعدیالت على المعیار . 1
والعملیات غیر المستمرة، بینما لم یتم عكس ھذه التعدیالت في المعیار المقتناة للبیع  ةتداولالم

IPSAS 17.  
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةًا للمعیار بإضافیتعلیقًا  IPSAS 17تضمن المعیار . 2
الموروثة ، ولكن یتطلب من المنشآت  صولولم یمنع االعتراف باأل IPSAS 17لم یتطلب المعیار . 3

التي یتضمنھا المعیار،  فصاحااللتزام بمتطلبات اإل صولیمكن أن تعترف بھذه األ أوتعترف  التي
ھذا  IAS 16ا ال یوجد في المعیار مولكن ال یتطلب منھا االلتزام بالمتطلبات األخرى للمعیار، بین

  .االستثناء
عند االعتراف المبدئي، قیاس بنود الممتلكات، المنشآت والمعدات بالتكلفة  IAS 16یتطلب المعیار .4

بتكلفة رمزیة   أوالتي یتم اقتناءھا بدون تكلفة  صولقیاس األIPSAS 17بینما یتطلب المعیار 
  .بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء

عند قیاس بنود الممتلكات، المنشآت والمعدات بالقیمة المعاد تقییمھا،أن یتم  IAS 16یتطلب المعیار .5
  .ذلك IPSAS 17التاریخیة المعادلة،  ، بینما ال یتطلب المعیار  عن التكلفة فصاحاإل

 أساسالتقییم یمكن مقابلتھا على  إعادةالتخفیضات المتعلقة ب أوفإن الزیادات  IAS 16المعیار  وفق.6
 إجراءالتخفیضات یمكن  أو، فإنھا ھذه الزیادات  IPSAS 17المعیار  وفقبینما كل بند على حدا، 

  .صلفئة األ أساسلى مقاصة بینھا ع
عند  أولى وللمرة األ IPSASsانتقالیة عند تطبیق معاییر  أحكاما IPSAS 17تضمن المعیار .7

أحكاما انتقالیة للمنشآت التي تطبق معاییر  IAS 16آلخر، بینما تضمن المعیار  إصدارالتغییر من 
IFRSs حیث تضمن المعیار ،IPSAS 17 دم االعتراف ببنود أحكاما انتقالیة تجیز للمنشآت ع

یة التي تبدأ بتاریخ خالل الخمس سنوات التالیة بالغالممتلكات، المنشآت، والمعدات للفترات اإل
، وتتضمن األحكام  IPSASsمعاییر  إلىلى استنادا واالستحقاق للمرة األ أساسلتاریخ تطبیق 
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ادلة، بینما لم یتضمن المعیار جواز االعتراف بالممتلكات، المنشآت والمعدات بالقیمة العاالنتقالیة 
IAS 16 ھذه األحكام.  

القیمة "، و"غیر المولد للنقد صلخسارة االنخفاض لأل"تعریفات لـ IPSAS 17 تضمن المعیار .8
  .ھذه التعریفات IAS 16، بینما لم یتضمن المعیار "القابلة لالسترداد للخدمة

خل الشامل، وقائمة التغیرات في حقوق كقائمة الد: االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .9
وقائمة األداء المالي، وقائمة التغیرات في  IFRSsالخسارة وفق معاییر  أوالملكیة،والدخل، والربح 

  .IPSASsالعجز وفق معاییر  أوات، والفائض یرادحقوق الملكیة ، واإل/ صولصافي األ
تقییم الممتلكات، المنشآت والمعدات،  إعادةدلیال عن تكرار عملیات  IPSAS 17تضمن المعیار .10

  .ھذا الدلیل IAS 16بینما لم یتضمن المعیار 
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   Leases اتیجاراإل
  )IPSAS 13والمعیار  IAS 17 المعیار (

  
ار  : ًالأو ن المعی ة ع ة عام رض خلفی ار: IAS 17ع رق المعی د تط ى  لق بیة  إل ة المحاس المعامل
 .IPSAS 13ویقابلھ المعیار ، ات في القوائم المالیة لكل من المؤجر والمستأجریجارلإل

اً  ار    : ثانی اق المعی د نط ن اإل     : IAS 17تحدی ي المحاسبة ع ار ف ق المعی ات    یجار ینطب دا اتفاقی ا ع ات م
ق ك      أو بالتنقیب عنالمرتبطة  یجاراإل البترول وال ینطب ددة ك ر المتج وارد غی اس   أساس استخدام الم قی
ي  : المؤجرة التالیة صوللأل الممتلكات المقتناة من قبل المستأجرین التي تعامل كممتلكات مستثمرة والت

ار     ب المعی ة بموج ة العادل ھا القیم تأجر لقیاس وم  IAS 40یستخدم المس ي یق تثمرة الت ات المس ، الممتلك
ن قب     صول التشغیلي، األ  یجار المؤجر بتزویدھا بموجب اإل اة م ة المقتن ل المستأجر بموجب   البیولوجی

 التشغیلي یجارالبیولوجیة التي یقوم المؤجر بتزویدھا بموجب اإل صولالتمویلي، األ یجاراإل

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا
غ     أصلاتفاقیة یقوم المؤجر بموجبھا بمنح المستأجر حق استخدام : lease یجارعقد اإل ل مبل ین مقاب مع

  .لفترة معینةیقوم بدفعھ المستأجر وذلك 
ین   صلیتم بموجبھ تحویل مخاطر الملكیة وحوافزھا أل إیجار :Finance leaseالتمویلي  یجاراإل مع

  .المستأجر إلىمن المؤجر 
  .تمویلي إیجارالذي ال یتم تصنیفھ ك یجاراإل :Operating leaseالتشغیلي  یجاراإل

دفوعات اإل    ى لم ار الحد األدن ا     ال: Minimum lease payments یج ب دفعھ ي یتطل دفوعات الت م
ا ، وتتضمن بالنسبة للمؤجر أي      یجارخالل فترة اإل ، وتتضمن بالنسبة للمستأجر أي مبالغ یتكفل دفعھ

 .قیمة متبقیة مكفولة لھ
ًا ام اإل : رابع ان أقس اربی اراإل)1: (اتیج ویلي یج ة   : التم ة التالی روط الثمانی وفر الش ب ت            :ویج

ة األ  )أ( ل ملكی لتحوی ؤجر   ص ن الم ى م دة اإل   إل ة م ي نھای تأجر ف ارالمس ك   )ب(، یج أن المستأجر یمل
راء األ ار ش لخی تھ،    ص اریخ ممارس ي ت ة ف ة العادل ن القیم ل م ون أق ع أن یك عر یتوق دة أ )ج(بس ن م

اراإل ر  یج ة العم ي غالبی افعتغط للأل الن ك   ص ار التمل ة خی تم ممارس م ی و ل ى ل ة  )د(،حت ون القیم تك
د ا  ة للح دفعات اإل الحالی ى ل ارألدن رة اإل  یج ة فت ي بدای ارف او یج ة لأل مس ة العادل ا للقیم لیة تقریب  ص

ؤجر ـ(،الم لأن األ)ھ ل       ص ن قب ھ م تفادة من تم االس ط أن ی ن فق ة  یمك ة خاص ون بطبیع تأجر یك المس
د یكون مخوال ب   )و(،المستأجر بدون أي تعدیالت كثیرة اء أن المستأجر ق د اإل  إلغ إن   یجار عق ذلك ف ، وب

ن المكاسب    )ز(،تكون بسبب المستأجر لغاءائر التي یتحملھا المؤجر نتیجة لإلالخس یستفید المستأجر م
ات      أو ن تقلب ة ع ائر الناتج ل الخس ة    یتحم ة المتبقی ة للقیم ة العادل ى   )ح(،والقیم درة عل تأجر الق للمس

ة ب رة ثانی تمرار لفت ادةاالس تئجار األ إع لاس ارب ص دل اإل إیج ن مع ل ع اریق وقي یج اراإل) 2(.الس  یج
 .تمویلي إیجارالذي ال یتم تصنیفھ ك یجاروھو اإل: التشغیلي

ًا بیة لإل : خامس ة المحاس د المعامل ارتحدی اراإل) أ(یج ویلي یج تأجر : التم دى المس جل ك: ل لیس  أص
زام   یض االلت دة وتخف ین الفائ ا ب ھ م م دفعات زام، وتقس ؤجر.والت دى الم تثمرة،  : ل ات مس جل كممتلك یس

جل اإل رادویس ویليك ی اراإل) ب.(دخل تم غیلي یج تأجر :التش دى المس ات اإل : ل جل دفع ارتس  یج
الحوافز   إیرادك یجارتسجل دفعات اإل: لدى المؤجر. كمصروف ویخفض بالحوافز المستلمة وتخفض ب

 .في دفاتر المستأجر صلالممنوحة، ویبقى األ
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ن    :  ليالتموی یجارإلا: االستئجار  إعادةالتعرف على عملیات البیع و: سادسًا د ع ي العوائ أي زیادة ف
ة   ةالقیم رة اإل   المرحل دى فت ى م أ عل جل وتطف ارتس بة   یج ك بالنس ارلإلوذل ویلي یج اراإل .التم  یج

الربح       : التشغیلي راف ب ة فیجب االعت ة العادل ن القیم الخسارة مباشرة،    أوإذا كان السعر البیعي أقل م
 .ة االستخدامھا على مدى فترإطفاءأما العكس فیجب تأجیل الزیادة و

حات بواسطة المؤجر والمستأجر حسب     افصھناك مجموعة من اإل: فصاحمتطلبات اإل تحدید: سابعًا
  .أم تشغیلیًا نتمویلیًا كا یجارنوعیة اإل

 IPSAS 13والمعیار  IAS 17مقارنة المعیار  :ثامنًا

  .آت القطاع العامتطبیقھ في منش إمكانیةًا للمعیار بإضافیتعلیقًا  IPSAS 17تضمن المعیار . 1
كقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .2

وقائمة األداء المالي، وقائمة التغیرات في  IFRSsالخسارة وفق معاییر  أوالملكیة،والدخل، والربح 
  .IPSASsعاییر العجز وفق م أوات، والفائض یرادحقوق الملكیة ، واإل/ صولصافي األ

 یجار، كیفیة المحاسبة عن اإلیجارا عن تصنیف اإلإضافیدلیال تطبیقیا  IPSAS 13تضمن المعیار.3
التمویلي من قبل المؤجر، احتساب الفائدة  یجارالتمویلي من قبل المستأجر، كیفیة المحاسبة عن اإل

 .التمویلي یجارالضمنیة في اإل
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   Revenue یراداإل

  )IPSAS 9والمعیار  IAS 18المعیار (
  
وكیفیة قیاسھ، وتطرق  یرادویتعلق المعیار باإل: IAS 18عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

الناتج عن بیع السلع وتقدیم الخدمات، ویالحظ أن مجلس معاییر  یرادكیفیة االعتراف باإل إلىالمعیار 
، والذي یراددخل كعنصر من عناصر القوائم المالیة ولیس اإلتبنى مفھوم ال IASBالمحاسبة الدولیة 

من العقود مع  یرادالمتعلق باإل IFRS 15، وسیحل المعیار یراداإل إلى إضافةیتضمن المكاسب 
و  IFRIC 13و  SIC 31محل التفسیرات ، وكذلك IAS 18و  IAS 11المعیارین العمالء محل 
IFRIC 15 وIFRIC 18  ویقابلھ المعیار ، 1/1/2017اعتبارا منIPSAS 9 من  یرادالمتعلق باإل

المعیار وھو  یرادیتعلق باإل IPSASsالعملیات التبادلیة، علما بأن ھناك معیار آخر من معاییر 
IPSAS 23 الضرائب والتحویالت–من العملیات غیر التبادلیة  یرادالمتعلق باإل.  

اً  ار : ثانی اق المعی د نط ار: IAS 18تحدی ق المعی ى اإل ینطب رادعل ةی الطرق التالی ق ب ي تتحق : ات الت
اعة  ات البض دمات، اإل .مبیع دیم الخ راد، تق ر أل  ی تخدام الغی ن اس ق م ي تتحق ولات الت أة،  ص المنش

اركاإل اح واألت   یج ات األرب د وتوزیع ار  .اتواات والفوائ ق المعی ى اإل وال ینطب راد عل ة  ی ات المتحقق
ة   الطرق التالی ات األرب اتیجار اإل: ب ألدوات      ، اح ، توزیع ة ل ة العادل ي القیم رات ف أمین، التغی ود الت عق

ة  واأل ول المالی ر   ص ة األ     ةتداول المغی ي قیم رات ف دئي والتغی راف المب ول ،و االعت ة   ص البیولوجی
 .واالعتراف المبدئي بالمنتج الزراعي 

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا
دخل  اد  : Incomeال افع االقتص ي المن ادة ف كل   الزی ى ش ون عل ي تك بیة والت رة المحاس الل الفت یة خ

ة   دفقات نقدی ي األ أو واردةت ادة ف ولزی ؤدي  أو ص ث ت ات بحی ي المطلوب یض ف ىتخف وق  إل ادة حق زی
  .الملكیة، ما عدا  ما یتعلق منھا بمساھمات المالك

راد اإل دفق اإل : Revenueی و الت الي ھ رة   جم الل الفت افع االقتصادیة خ ا ( للمن ة، حس ة، نقدی بات مدین
ول رى أص ة  ) أخ أ نتیج ذي ینش طةال أة   لألنش ة للمنش غیلیة العادی اب  (التش اعة، أتع ات البض ل مبیع مث

ك         إلىأي التي تؤدي ) الخدمات، الفائدة، حقوق التألیف، التوزیعات دا تل ا ع ة م وق الملكی ي حق ادة ف زی
  .تنتج عن مساھمات المالك 

العادیة للمنشأة،   األنشطةال تظھر بسبب  أوتصادیة تظھر زیادة في المنافع االقھي  :Gainsالمكاسب 
تثناء    األنشطةوغالبا ما تظھر بسبب  ؤدي    األنشطة العرضیة باس ي ت ى الت د اإل  إل راد تولی ي   أوات، ی الت

  .ترتبط بمساھمات المالك
عملیة  بموجب مشاركین في السوقااللتزام بھا بین  تحویل أو  صلاأل بیعالقیمة التي : القیمة العادلة

  .  منتظمة في تاریخ القیاس
  .یتم قیاسھ بالقیمة العادلة: یراداإل بیان كیفیة قیاس : رابعًا

ویتضمن االعتراف شرطین ھما احتمالیة تدفق  : وطرق تحققھ یرادمناقشة االعتراف باإل: خامسًا
: ا طرق تحققھ فھي، أم.قیاس المنافع بموثوقیة إمكانیةالمنشأة و إلىالمنافع االقتصادیة المستقبلیة 

  .نتاجخالل اإل، نتاجبعد اإل، نتاجزمني، قبل اإل أساسالبیع، وفق نسبة االنجاز بتقدیم الخدمات، على 
 .)المصروفات(بتكلفتھ  یرادویعني مقابلة اإل:  مناقشة مفھوم المقابلة: سادسًا
مھا لالعتراف وتتضمن السیاسات المحاسبیة التي تم استخدا: فصاحبیان متطلبات اإل: سابعًا

ات الناتجة یرادات التي تم االعتراف بھ بما في ذلك اإلیرادات، ومقدار كل نوع من أنواع اإلیرادباإل
  .والخدمات ععن عملیات تبادل السل

  IPSAS 9مع المعیار  IAS 18مقارنة المعیار : ثامنا

 IPSAS 9المعیار ، بینما "یراداإل"بمسمى  IAS 18اختالف مسمى المعیار، حیث أن المعیار . 1
  ".من العملیات التبادلیة یراداإل"بمسمى 
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األخرى، بینما تم استخدام مفھوم  IFRSsومعاییر  IAS 18في المعیار " الدخل"تم استخدام مفھوم .2
في كال النوعین  یراداألخرى، علما بأن اإل IPSASsومعاییر  IPSAS 9في المعیار " یراداإل"

  .یعود على األنشطة العادیةIAS 18لكنھ في المعیار من المعاییر بذات التعریف، و
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةًا للمعیار بإضافیتعلیقًا  IPSAS 17تضمن المعیار . 3
، وفق معاییر "حقوق الملكیة"ومن أمثلة ذلك مفھوم : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .4

IFRSs  وفق معاییر " حقوق الملكیة/ صولصافي األ"ویقابلھ مفھومIPSASs.  
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  منافع الموظفین
 Employees Benefits 

  )IPSAS 25والمعیار  IAS 19المعیار ( 
  

ار      : ًالأو ة عامة عن المعی ھ   IAS 19عرض خلفی د نطاق ار    : وتحدی د تطرق المعی ى ولق ا    إل ض م بع
افع الموظفین   الھام من اعتبارات ی صلیتعلق بھذا األ  Employeesتم منحھا لھ، وأطلق علیھا اسم من

Benefits،  دم للموظفین، والتعرف    حیث یدور المعیار حول تحدید كیفیة المحاسبة عن المنافع التي تق
د مت   ركة لموظفیھا،وتحدی دمھا الش ي تق افع الت ط المن واع خط ى أن ات اإلعل احطلب افع  فص ن من ع

  .IPSAS 25ویقابلھ المعیار ، الموظفین
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

ا    أوھي خطة مساھمة :  Multiemployer planخطة المستخدمین المتعددین   تم فیھ خطة منافع ی
ة تستخدم            صولتجمیع األ ددة ال تخضع للسیطرة العام ل شركات متع ن قب ا م التي تمت المساھمة فیھ

  . ةلتزوید منافع لموظفي أكثر من منشأ صولھذه األ
افع المحددة     زام المن  :Present value of a defined benefit obligationالقیمة الحالیة اللت

م أي   ل خص ة قب ة الحالی ولالقیم ة  أص ة إل  أوخط رى والالزم ة أخ دفوعات متوقع اءأي م زام  طف االلت
  .الذي یظھر كنتیجة لخدمات الموظفین في الفترات السابقة والحالیة

ددة        :Current service costیة تكلفة الخدمة الجار افع المح زام المن ة اللت ة الحالی ي القیم الزیادة ف
  .والذي یظھر كنتیجة لخدمات الموظفین في الفترة الحالیة

ددة      :  Interest costتكلفة الفائدة  افع المح زام المن ة اللت ة الحالی الزیادة خالل الفترة الحالیة في القیم
  .بموجب الخطة طفاءفع خالل سنة من اإلالمنا استحقاقالتي تظھر بسبب 

والص       المقتناة من قبل صندوق منافع صولاأل :Plan assetsالخطة  أصول ك ب ي ذل ا ف الموظفین بم
  .التأمین المؤھلة

ى    د عل ات   :  Return on plan assetsالخطة   أصول العائ دة والتوزیع تم     أوالفائ أي دخل آخر ی
ي    أصول الحصول علیھا  من  ا ف ك أي مكاسب    الخطة، بم ذه        أوذل ن ھ ة م ر محقق ة وغی خسائر محقق

  .الخطة وأي ضرائب مستحقة بموجب الخطة إدارةمطروحا منھا تكلفة  صولاأل
رة و :Actuarial gains and lossesالمكاسب والخسائر االكتواریة  ي   أتعدیالت الخب أثیرات ف ي ت

ة   االفتراضات االكتواریة، وتتمثل التعدیالت االكتواریة بالفرو ة المختلف قات بین االفتراضات االكتواری
  .والمتحقق منھا

ابقة  ة الس ة الخدم ددة    :Past service costتكلف افع  المح زام المن ة اللت ة الحالی ي القیم ادة ف الزی
تحقة           افع المس رات للمن ض التغیی دوث بع ر بسبب ح ي تظھ ابقة الت رات الس ي الفت دمات الموظفین ف لخ

  . انخفاضھا أوزیادة المنافع  إلىسالبة باالستناد  أوالخدمة السابقة موجبة للموظفین، وقد تكون تكلفة 
: منافع الموظفین قصیرة األجل) أ: (منافع الموظفین قصیرة األجل والدفعات األخرىبالتعریف : ثالثًا

ل      وھي  ة مث دیم الخدم ن تق األجور والعطل المدفوعة    : المنافع الواجبة الدفع خالل أثني عشر شھرا م
یة، ال  األ ادرات المرض ر والمغ الواتج افیاإل ع ل  ض ة مث ر النقدی افع غی ة  : ة، والمن ة الطبی العنای

كان ات ال )ب.(واإلس الواتدفع افیاإل ع اح  ض ي األرب اركة ف ي : ة والمش الواتوھ افی ع ت إض ة تح
ل اإل  دالت العم دة كب میات عدی افيمس الوات أو ض ھ     ع ن أن تمنح ا یمك ع م التزامن م ا ب تم إقرارھ ی

  .ة لموظفیھاالحكوم
ة : رابعًا اھمات المحددة    )أ: (بیان أنواع خطط منافع الموظفین بعد الخدم وم   : خطط المس ا تق بموجبھ

ن ال             دماتھم، ولك اء خ د انتھ وظفین بع ھ للم ود منافع ین تع ي صندوق مع ة ف دفع مساھمة ثابت المنشأة ب
خطة   :وھي  المنافع المحددة خطط  )ب(استداللي للقیام بإجراء دفعات أخرى،  أویوجد التزام قانوني 
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ي     افع المشمولة ف تتضمن كافة المنافع األخرى التي یتم تأدیتھا للموظفین بعد انتھاء الخدمة ما عدا المن
  .خطة المساھمة المحددة

تم عرض   : ومطلوبات صندوق التقاعد   أصولمناقشة : خامسا ات كل خطة بشكل      أصول ی ومطلوب
الي، ویجوز   ین    إجراء  منفصل في قائمة المركز الم ون      أصول مقاصة ب دما یك ات الخطة عن ومطلوب

  . االلتزام في خطة أخرى طفاءباستخدام الفائض العائد لخطة معینة إل إلزاميھناك حق قانوني 
تعدیل  أوتغطیتھم بموجب الخطة، : توضیح حاالت تسویة المطلوبات والتقصیر عن سدادھا : سادسًا

افع      شروط خطة المنافع المحددة  كعدم تواف ادة لمن الیین لزی تقبلیة لموظفین ح ق عنصر ھام لخدمة مس
تم      أو ة للمنشأة وی وائم المالی تتوافق مع تخفیض المنافع، ولحاالت التقصیر عن السداد أثر ھام على الق

ة   إعادة ربطھا عادة بعملیات  ي ذات          إعادة  أوالھیكل ة ف وائم المالی ي الق ا ف راف بھ تم االعت التنظیم، وی
 .متطلبات أخرى إلى إضافةالھیكلة،  إعادةیتم االعتراف بھ بعملیات الوقت الذي 

فیما یتعلق بمنافع إنھاء :منافع إنھاء الخدمة) أ: (الخدمة وتعویض الملكیة إنھاءبیان منافع : سابعًا
الخدمة فقد تضمن المعیار وجوب االعتراف بالمبالغ واجبة الدفع عندما تكون المنشأة فقط ملتزمة 

مجموعة من الموظفین قبل تاریخ التقاعد، والتزوید بمنافع إنھاء الخدمات  أومة موظف بإنھاء خد
متطلبات  یحدد المعیار: منافع تعویض الملكیة) ب( .كنتیجة عرض لتشجیع  الوفرة االختیاریة

المكثف لمنافع تعویض الملكیة، ولكن ال یتطلب االعتراف بمصروف التعویض لمنافع  فصاحاإل
أي أدوات ملكیة صادرة للموظفین كتعویض، وال یتطلب  أویة مثل خیارات األسھم تعویض الملك

  .مشترك أساسأي دفعة تتم على  أوالعادلة لخیارات األسھم  كذلك عن القیمة فصاحاإل
یتم تجمیع بنود مصروفات التقاعد وعرضھا بشكل تفصیلي : فصاحتحدید متطلبات العرض واإل: ثامنًا

كقیمة واحدة  أوالخطة ،  أصوللفة الخدمة الحالیة وتكلفة الفائدة والعائد على حسب مسمى البند  كتك
كافیة لفھم أھمیة خطط منافع الموظفین في المنشأة، سیاسة  إفصاحاتمن خالل قائمة الدخل الشامل، و

المصروفات في قائمة  إجماليالخسائر االكتواریة، وصف الخطة ، مكونات  أواالعتراف بالمكاسب 
 .أخرى إفصاحاتیة المستخدمة، وساسالشامل، االفتراضات االكتواریة األ الدخل
المنافع  أصولیتعلق التفسیر ب: IAS 19المتعلق بالمعیار  IFRIC 14عرض التفسیر : تاسعًا

   .قضایا أخرى إلى إضافةالمحددة، متطلبات الحد األدنى من التمویل ، 
 IPSAS 25بالمعیار  IAS 19مقارنة المعیار : عاشرًا

  .امعا عن خطط المكافآت في القطاع الإضافیدلیال  IPSAS 25یتضمن المعیار .1
یتطلب من المنشآت  IAS 19فیما یتعلق بالتزامات منافع ما بعد الخدمة المخصومة تضمن المعیار . 2

عوائد السندات عالیة الجودة متوافقة مع العملة والمدة المقدرة لھذه  إلىتطبیق معدل خصم یستند 
من المنشآت تطبیق معدل خصم یعكس القیمة  IPSAS 25االلتزامات، بینما یتطلب المعیار 

تحدید معدل  أساسعن  فصاحمن المنشآت اإل IPSAS 25الزمنیة للنقود، ویتطلب كذلك المعیار 
  .الخصم

افتراض مسبق مرفوض بأن عدم قدرة الدفع طویلة األجل تخضع  IPSAS 25یتضمن المعیار . 3
درجة من عدم التأكد لقیاس منافع ما بعد الخدمة، وعند رفض ھذا االفتراض، فتراعي لذات ال

 بعین االعتبار التي یجب أخذھا كل حاالت عدم القدرة على الدفع طویلة األجل   أوالمنشأة بعض 
مثل ھذا االفتراض المسبق  IAS 19بنفس الطریقة لمنافع ما بعد الخدمة، وال یتضمن المعیار 

  .المرفوض
لي لخطط المنافع المحددة عند التطبیق ومن المنشآت تحدید االلتزام األ IPSAS 25یتطلب المعیار .4

أقل من االلتزام الذي یجب االعتراف بھ في ذات التاریخ ،  أولى، وإذا كان االلتزام أكبر وللمرة األ
ز المتراكم، بینما العج أوالنقص في الفائض  أوفإنھ یتطلب من المنشأة االعتراف بھذه الزیادة 

تحدید االلتزام االنتقالي لخطط المنافع المحددة ، وكذلك إذا كانت القیمة  IAS 19یتطلب المعیار 
أكبر من القیمة التي یجب االعتراف بھا بموجب السیاسة المحاسبیة السابقة، فیجوز للمنشآت 

  .یخ التطبیقالخمس سنوات من تار جاوزاالعتراف بھذه الزیادة على مدى فترة ال تت
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كقائمة الدخل الشامل، والدخل، واألرباح المحتجزة : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .5
حقوق الملكیة ، / صولوقائمة األداء المالي، وقائمة التغیرات في صافي األ IFRSsوفق معاییر 

  .IPSASsالعجز المتراكم وفق معاییر  أوات، والفائض یرادواإل
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   عن المساعدات الحكومیة فصاحالمحاسبة عن المنح الحكومیة واإل
Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance  
  )IAS 20المعیار (

 فصاحكیفیة المحاسبة واإل إلىوقد تطرق المعیار : IAS 20عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
  .IPSASs، وال یقابلھ معیار من معاییر لحكومیة التي تحصل علیھا المنشآتعن المنح والمساعدات ا

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
 أوالحكومة، األجھزة الحكومیة والجھات المماثلة سواء كانت محلیة  :Governmentالحكومة  

  .دولیة أووطنیة 
ة    اعدة الحكومی افع اقتصادیة       إجراء  :Government assistanceالمس د من دف لتزوی حكومي یھ

مجموعة من المنشآت تحققت فیھا مجموعة من الشروط، وال تشمل المساعدة  أومحددة لمنشأة معینة ، 
الحكومیة ألغراض ھذا المعیار المنافع التي یتم تزویدھا بطریقة غیر مباشرة بموجب قانون یؤثر على 

ي ترمي      الشروط التجاریة العامة، مث  ة الت ة التحتی ى ل شروط البنی ة،     إل اطق معین فرض   أوتطویر من
  .قیود تجاریة على المنافسین 

ة   نح الحكومی وارد     :Government grantsالم ویالت م كل تح ذ ش ة تأخ اعدات حكومی ي مس ھ
زام سابق      ل الت ة مقاب ق      أولمنشأة معین ة تتعل تقبلي بشروط معین  تشغیلیة للمنشأة، ویستثنى    بأنشطة مس

ي ال            ة الت ع الحكوم ات م ذلك العملی ول، وك ا بشكل معق ن تقییمھ ي ال یمك منھا المساعدات الحكومیة الت
  .یمكن فصلھا عن العملیات التجاریة العادیة في المنشأة

ھي منح حكومیة تكون شروطھا  :Grants related to assets صولالمنح الحكومیة المتعلقة باأل
ا  بنا أویة شراء المنشأة   ساساأل ا أل  أوءھ ر   أصول  أو صل اقتناءھ ض     ةتداول مغی اك بع د تكون ھن ، وق

  .صولالفترات التي خاللھا یتم اقتناء ھذه األ أو صولموقع األ أوالشروط المساندة والتي تقید نوع 
دخل      ة بال ة المتعلق نح الحكومی ك      :Grants related to incomeالم ة بخالف تل نح الحكومی الم

  .صولالمتعلقة باأل
ر ا الق ازل عنھ ة      :Forgivable loansوض المتن ل الجھ ن قب ا م ازل عنھ تم التن ي ی روض الت الق

  .المقرضة في ضوء شروط معینة
ة    ة العادل تم    :Fair valueالقیم ي ی ة الت ع القیم لاأل بی ل  أو ص ین    تحوی ا ب زام بھ ي  االلت مشاركین ف

  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب السوق 
یتم االعتراف بالمنح )1( :لعامة المتعلقة بالمحاسبة عن المنح الحكومیةبیان االعتبارات ا: ثالثًا

أن المنشأة ستلتزم بالشروط )أ:(الحكومیة التي تقدمھا الحكومة للمنشأة عندما یكون ھناك تأكد معقول
المحاسبي  سلوبال یؤثر شكل استالم المنحة على األ) 2.(أنھ سیتم استالم المنحة) ب.(المرفقة بالمنحة

یتم معاملة القرض الذي یتم التنازل عنھ كمنحة حكومیة عند توفر تأكد معقول ) 3( ،ذي یجب تطبیقھال
 صولعند االعتراف بالمنحة الحكومیة یجب االعتراف بالمطلوبات واأل)4.(لتحقیق  شروط التنازل

مدخل رأس )أ:(ھناك مدخالن للتعامل مع المنح الحكومیة)IAS 37. )5المعیار  إلىالغارقة استنادا 
االعتراف بالمنحة كدخل على : مدخل الدخل)ب.(االعتراف بالمنحة مباشرة في حقوق الملكیة: المال

وفیما یتعلق بالمنح غیر النقدیة مثل األراضي فیتم المحاسبة عنھا وفقا لقیمتھا )6.(أكثر أومدى فترة 
للمنح المستلمة كتعویض وبالنسبة )Nominal Value).7العادلة، ویمكن استخدام القیمة االسمیة 
كدعم مالي مباشر مع عدم وجود تكالیف مستقبلیة ذات  أوللتكالیف التي تم تحملھا من قبل المنشأة 

  .فیجب االعتراف بھا كدخل في الفترة التي تم استالمھا فیھا عالقة،
مة تطرح من القی أویتم عرض المنحة كدخل مؤجل  :تحدید كیفیة عرض المنح الحكومیة : رابعًا

 .ذات العالقة صللأل المرحلة
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عندما تصبح المنحة واجبة السداد تعامل : بیان المعاملة المحاسبیة لسداد المنحة الحكومیة: خامسًا
  .كتغیر في التقدیر

ال یمكن تحدید قیم : بیان االعتبارات العامة المتعلقة بالمحاسبة عن المساعدات الحكومیة: سادسًا
، وال تتضمن المنح الحكومیة المساعدات الحكومیة والتي ال یمكن قیاس  لمساعدات الحكومیةمعقولة ل

 قیمتھا بموثوقیة
یجب : عن المنح الحكومیة فصاحاإل. 1: االنتقالیة واألحكام فصاحتحدید متطلبات اإل: سابعًا

یعة العرض في القوائم المالیة، طب أسلوبعن السیاسة المحاسبیة المعتمدة للمنح بما في ذلك  فصاحاإل
وحجم المنح الحكومیة المعترف بھا في القوائم المالیة، الشروط التي لم یتم االلتزام بھا واألمور 

إذا  فصاحااللتزام بمتطلبات اإل: األحكام االنتقالیة . 2.الطارئة المرفقة بالمنح التي تم االعتراف بھا
 IAS 8المعیار    إلىاسبیة باالستناد كان ذلك مناسبا، تعدیل القوائم المالیة بالتغیر في السیاسات المح

المتعلق بالسیاسات المحاسبیة، التغیر في التقدیر المحاسبي واألخطاء، تطبیق الشروط المحاسبیة 
قابلة للسداد قبل  أوالنسب من المنح والتي تصبح قابلة لالستالم  أوالخاصة بالمعیار فقط على المنح 

  .تاریخ سریان المعیار
لقد كان ھناك غموض فیما یتعلق بانطباق المعیار على المساعدات : SIC 10سیر عرض التف: ثامنًا

ضح التفسیر أوصناعات معینة، حیث  أوتشجیع المنشآت بالعمل في مناطق  إلىة التي تھدف یالحكوم
  .IAS 20أن مثل ھذه األنشطة ینطبق علیھا المعیار 
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  ألجنبیةآثار التغیرات في أسعار صرف العملة ا
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  

  )IPSAS 4والمعیار  IAS 21المعیار (
  

 ,SIC 30ألغى المعیار التفسیرات : وتحدید نطاقھ  IAS 21عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
SIC 19, SIC 11 لة كیفیة ترجمة العملیات المالیة التي تتم بالعم إلى، وتطرق المعیار

 Foreignالقوائم المالیة للعملیات األجنبیة  أو، )االقتراضواالستیراد، التصدیر (األجنبیة
Operations) سي في ، والمحور الرئی)الحقوق في العقود المشتركة أوالزمیلة  أوالشركات التابعة

  .IPSAS 4ویقابلھ المعیار ، ذلك تحدید العملة الوظیفیة
  لرئیسیةالتعریف بالمصطلحات ا: ثانیًا

ة  ة الوظیفی ادیة األ  :Functional Currencyالعمل ة االقتص ي البیئ ائدة ف ة الس ي ساسالعمل یة الت
ارة      ا المنشأة، واستعملت عب ة  (تعمل فیھ ة الوظیفی ي تمت عام      ) العمل ة الت ي المراجع ار   2003ف للمعی

IAS 21  بدال من عملة القیاس، ولكن بذات المعنى.  
  .العملة التي یتم بموجبھا عرض القوائم المالیة :Presentation Currencyعملة العرض 

دات      :Exchange Differencesفروقات الصرف  ن وح ین م دد مع الفروقات الناتجة عن ترجمة ع
  .عملة أخرى بمعدالت صرف مختلفة إلىعملة معینة 

ة   أوھي الشركات التابعة  : Foreign Operationsالعملیات  األجنبیة  د المشترك   الع أوالزمیل  أوق
وم ب    ي تق ركة والت روع الش طف رى   تأنش ة أخ ي دول دة       أوھا ف ة بالوح ك المتعلق ر تل رى غی ة أخ بعمل

  .یةبالغاإل
  .یةبالغسعر الصرف السائد في تاریخ نھایة الفترة اإل: Closing rate اإلغالقسعر 

  .سعر الصرف للتسلیم الفوري: Spot rateالسعر الفوري 
معینة كعملة وظیفیة بتحقق  ویرتبط اعتبار عملة: العملة الوظیفیة  علىلتعرف تحدید كیفیة ا: ثالثًا

عملة البلد ) 2.(العملة التي تؤثر في أسعار مبیعات السلع والخدمات) 1(: مجموعة من الشروط ھي
العملة التي تتم بھا التدفقات ) 3.(التي تؤثر تشریعات وقوى المنافسة في سیاسة التسعیر في المنشأة

یتم بھا تولید مصادر التمویل الرئیسیة ) 4.(قدیة الخارجة المرتبطة بتكلفة المواد والرواتب واألجورالن
  .العملة التي یحتفظ بالمقبوضات من األنشطة التشغیلیة بھا) 5.(للمنشأة األجنبیة 

: ة الوظیفیةالعمل إلىیة التي تتم بموجبھا ترجمة القیم بالعملة األجنبیة ساسبیان الخطوات األ: رابعًا
یجب تسجیل العملیة األجنبیة مبدئیا بسعر الصرف السائد في تاریخ العملیة ، وفي أي تاریخ الحق ) 1(

یجب )ب.(یجب التقریر عن البنود النقدیة بالعملة األجنبیة بسعر اإلغالق)أ(: میزانیة إعدادلتاریخ 
ستخدام سعر الصرف في تاریخ التقریر عن البنود غیر النقدیة المسجلة بالتكلفة التاریخیة با

العادلة یجب التقریر عنھا بالسعر السائد  وفیما یتعلق بالبنود غیر النقدیة المسجلة بالقیمة)2.(العملیة
قائمة وبالنسبة لفروقات أسعار الصرف فیتم االعتراف بھا في )3.(العادلة عندما تم تحدید القیمة

الدخل خسارة للبنود غیر النقدیة مباشرة في  أوسب وإذا تم االعتراف بمك) 4.(الخسائر أواألرباح 
  .الدخل الشاملخسارة یتم االعتراف بھ أیضا في  أوفما یتعلق بالصرف األجنبي من مكسب  الشامل

     : وھناك حالتان تم التطرق إلیھما فیما یتعلق بترجمة العملیات التي تتم بالعملة األجنبیة وھما) 5(
المتعلق بھا فیتم ترجمتھا بسعر الصرف  ھالكلممتلكات، المنشآت والمعدات واالما یتعلق بتكلفة ایف) أ(

المحاسبي البدیل بالقیمة العادلة،  سلوبتقییمھا باستخدام األ إعادة، وإذا تم صولفي تاریخ اقتناء ھذه األ
بسعر ویتم ترجمة المخزون ) ب.(فیتم استخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ تحدید القیمة العادلة

فیتم استخدام سعر  NRVالصرف السائد بتاریخ اقتناءه، وإذا تم تقییم المخزون بالقیمة القابلة للتحقق 
  .الصرف السائد بتاریخ تقدیر القیمة القابلة للتحقق
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ن     ) IAS 21 :)1عرض االعتبارات العامة لتطبیق المعیار : خامسُا ق م  یجب أن یظھر الجزء المتعل
ب  رف  أومكاس ائر الص وق     خس من حق یس ض اب ول ذا الحس من ھ ا ض یطر علیھ ر المس الحقوق غی ب

ع ) 2.(الملكیة ة    یتم التعامل م الب    ك و أصل كالشھرة الموجب ة الشھرة الس ي حال ذف   )  3( .ةدخل ف تم ح ی
ة للشركة       إلغاءال یتم ) 4.(العملیات المتداخلة بین المجموعة وائم المالی ي الق فروقات بأسعار الصرف ف

واریخ      IAS 28و  IAS 27ما ورد في المعیارین یراعى ) 5( .األم ي ت االختالف ف ق ب داد فیما یتعل  إع
ر        درة التقری ة والمنشأة مص ین المنشأة األجنبی ة ب د الشركة األم السیطرة     ) 6( .القوائم المالی دما تفق وعن

ات أسعار الصرف المستحقة      ك أن فروق ة (على الشركة التابعة ، فإنھ یترتب على ذل ي  ) المؤجل م  والت ت
ؤدي     ة ت وق الملكی ي حق ا ف ىتجمیعھ ح    إل ي رب اع ف راف بارتف افي    أواالعت ركة األم لص ارة الش خس

  اعتبارات أخرى) 7(االستثمارات في الشركة التابعة، 
د ترغب الشركة    : الصرف ومعالجتھا محاسبیا  التعرف على كیفیة التحوط لفروقات أسعار: سادسًا ق

ل المخاطر    بحمایة نفسھا من مخاطر تغیر أسعار  ى الصرف، بنق تم        إل ة ی ذه الحال ي ھ ث، وف طرف ثال
ة       Hedge Accountingالعمل بمحاسبة التحوط  ي حال ة ف ة أجنبی ، وتقوم بإبرام عقد آجل لشراء عمل

دیر (، وبیع عملة أجنبیة في حالة البیع على الحساب )االستیراد(الشراء على الحساب ذ   )التص ق تنفی ، یتف
ي تمت،     السداد، وعملیًا أوالعقد مع عملیة التحصیل  ة الت فإن المكاسب التي تحققھا المنشأة نتیجة للعملی

  العقد المتعلق بالعملة األجنبیة إبرامتمثل خسائرا لھا نتیجة 
ابعًا ات اإل: س د متطلب احتحدی تم اإل:  فص احی ن فص افي فروق) أ( :ع نفة  اتص رف المص عار الص أس

ویة لقیم     ة وتس وق الملكی ي حق ل ف زء منفص رة    كج ة الفت ة ونھای ي بدای رف ف عار الص ات أس       .ة فروق
تم اإل   ) ب( ة فی ة الوظیفی ن العمل رض ع ة الع ف عمل دما تختل احوعن ة    فص ع العمل ة م ذه الحقیق ن ھ ع

ة   رض مختلف ة ع تخدام عمل بب اس ة وس دة اإل ) ج.(الوظیفی ة للوح ة الوظیفی ي العمل ر ف ة بالغالتغی  أوی
  .اء ذلكللعملیة األجنبیة الھامة والسبب ور

  IPSAS 4والمعیار  IAS 21مقارنة المعیار  :ثامنا
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةًا للمعیار بإضافیتعلیقًا  IPSAS 4تضمن المعیار . 1
لى، وللمرة األ IPSASsة عند تطبیق معاییر إضافیأحكاما انتقالیة  IPSAS 4تضمن المعیار . 2

الصفر، وھذا یتكیف مع ما ورد  إلىة المتواجدة في ذلك التاریخ فروقات الترجمة المتراكم طفاءإل
  .لىوللمرة األ IFRSsالمتعلق بتطبیق معاییر  IFRS 1في المعیار 

كقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .3
اء المالي وقائمة التغیرات في صافي وقائمة األد IFRSsالملكیة والمجموعة والدخل وفق معاییر 

  .IPSASsوفق معاییر  یرادحقوق الملكیة  والوحدة االقتصادیة واإل/ صولاأل
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    Borrowing Costs  تكالیف االقتراض
  )IPSAS 5والمعیار  IAS 23المعیار ( 

 إمكانیةدید تح إلى IAS 23لقد تطرق المعیار : IAS 23عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
معینة ، وأبرز  أصول إنتاج أوشراء  أورسملة  تكالیف االقتراض باعتبارھا جزء من تكلفة بناء 

بدیل اعتبار تكالیف االقتراض مصاریف یتم  إلغاءھي  IAS 23التعدیالت التي تمت على المعیار 
  .IPSAS 5، ویقابلھ المعیار الخسائر أواألرباح تحمیلھا على قائمة 

ة   : IAS 23تحدید نطاق المعیار : ثانیًا ر كاف یتعلق المعیار بالمحاسبة عن تكالیف االقتراض، وال تعتب
اء،         اء ، اقتن الیف ببن ذه التك ن ھ ق م ا یتعل اج  أوتكالیف االقتراض قابلة للرسملة، ویتم رسملة فقط م  إنت

  .صولمؤھلة، باعتبارھا جزء من تكالیف ھذه األ أصول
راض الق الیف االقت ر تك ا  وتقتص یس م ارجي ول االقتراض الخ ة ب الیف المرتبط ى التك ملة عل ة للرس ابل

ار       ی م یتطرق المعی ذلك ل ة، ل وق الملكی ى تعلق بالتمویل عن طریق حق الیف الضمنیة    إل ة   أوالتك الحقیقی
ات  ة لالستدعاء     (لحقوق الملكیة بما في ذلك األسھم الممتازة التي تصنف كمطلوب ازة القابل األسھم الممت

 )طفاءة اإلمحددة فتر
 : التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا

راض اتك ل    :Borrowing costsلیف االقت ن قب ا م تم تحملھ ي ی رى الت الیف األخ دة والتك ي الفائ ھ
 .المنشأة من أجل اقتراض األموال

فترة زمنیة ضروریة لیصبح جاھزا     إلىالذي یحتاج  صلھو األ : Qualified assetالمؤھل صلاأل
تخدا ات   ملالس ن الممتلك وع م ون ن ن أن یك ود، ویمك آت  أوالمقص زة  أوالمنش ات  أواألجھ الممتلك

  .بضائع حسب الطلب أوغیر ملموسة خالل فترة التطویر  أصول أوالمستثمرة خالل فترة اإلنشاء، 
اج    صول ھي األ :المؤھلة للرسملة صولتحدید األ: رابعًا ي تحت ى الت ة ضروریة لتصبح      إل رة زمنی فت

اء التطویر،      أصول لالستعمال المقصود، ویمكن أن تكون جاھزة  ر ملموسة أثن ملموسة   أصول  أوغی
دة وجود           أوخالل البناء،  ع، ویشترط لرسملة الفائ ا للبی ة لتأھیلھ رة زمنی اج لفت یتم   أصل بضاعة تحت س

  . بیعھ إعادةیة ولیس ألغراض نتاجفي العملیة اإل صلاستخدام تمویل خارجي لبناءه، كذلك استخدام األ
راض     : خامسًا الیف االقت راف بتك ة االعت ان كیفی ة       )1(: بی ى قائم دة كمصروفات تحمل عل ار الفائ اعتب
دخل امل ال دیل   الش ذا الب ي ھ د ألغ ریانوق م س ن  وت ارا م دیل اعتب دة ) 2.(1/1/2009التع ملة الفائ رس

ذات العالقة، ولكن یشترط   صلواعتبارھا جزء من تكلفة األ أصول إنتاج أواإلقتناء  أوالمتعلقة بالبناء 
راف باأل     روط االعت ق ش د تحق ذه الفوائ ل لھ ي   ص د   )أ(: وھ ذه الفوائ ؤدي ھ ى أن ت افع   إل دفق المن ت

  .قیاس ھذه التكالیف بموثوقیة إمكانیةالمنشأة،  إلىاالقتصادیة 
اً  ملة     : سادس ة بالرس ة المتعلق وال المقترض د األم اء    : تحدی وال لبن راض أم ب اقت لیج ، وإذا  أص

اء األ   خ ات بن وال لغای ذه األم لصصت ھ ام      ص وال بشكل ع راض أم م اقت دھا، وإذا ت ملة فوائ تم رس فی
اء األ  ة         صل واستخدم جزء منھا لبن راض بموجب المعادل ة االقت تم احتساب المتوسط المرجح لتكلف ، فی

  :ةالتالی
  مجموع قیم القروض/مجموع تكالیف القروض= المتوسط المرجح لتكالیف القروض 

عائد استثمار األموال المقترضة خصیصا للبناء عند استثمارھا من الفائدة المؤھلة ویطرح 
  .للرسملة

ابعًا راض: س الیف االقت ملة تك ت رس د توقی یة   : تحدی ود رئیس ة بن ن ثالث راض م الیف االقت ون تك تتك
ي ة   )أ: (وھ وال المقترض ى األم دة عل اء) ب.  (الفائ ومات  إطف الواتال أوالخص األم  ع ة ب وال المتعلق

  . ة التي تم تحملھا عند إجراء ترتیبات االقتراضضافیالتكالیف اإل إطفاء)ج.(المقترضة
ي تمت         : فصاحتحدید متطلبات اإل: ثامنًا راض الت ة االقت دار تكلف ا، مق م تبنیھ ي ت السیاسة المحاسبیة الت

 .رسملتھا خالل الفترة، معدل الرسملة المستخدم
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  IPSAS 5عیار والم IAS 23مقارنة المعیار  :اتاسع
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةًا للمعیار بإضافیتعلیقًا  IPSAS 5تضمن المعیار . 1
  .IAS 23تعارفي مختلفة عما موجود في المعیار  IPSAS 5تضمن المعیار . 2
كقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق : االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .3

وقائمة األداء المالي وقائمة التغیرات في صافي  IFRSsیة والمجموعة والدخل وفق معاییر الملك
  .IPSASsوفق معاییر  یرادحقوق الملكیة  والوحدة االقتصادیة واإل/ صولاأل
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  الطرف ذات العالقة إفصاحات
Related Party Disclosures  

  ) IPSAS 20والمعیار   IAS 24المعیار (
  

ى ویتطرق المعیار : وتحدید نطاقھ IAS 24عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو ة    إل ات الھام العالق
  . عنھا فصاحالتي تؤثر على مركز المنشأة المالي وربحیتھا وتدفقاتھا النقدیة، ووجوب اإل

 : التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
ة رف ذات العالق خ :الط أة أوص ش ة بمنش ى عالق أة عل أة اإل(منش وم ب) ةیبالغالمنش دادتق ا  إع تقاریرھ

  .الخاصة بھا المالیة
ى        أووتبین البنود الثالثة التالیة كیف یمكن أن یكون الشخص  . 1 ة للشخص عل ة المقرب ي العائل رد ف ف

ى المنشأة اإل     أولھ سیطرة  :یةبالغعالقة بالمنشأة اإل ة بالغسیطرة مشتركة عل ھ  ، ی أثیر  ل ام ت ى   ھ عل
ي موظفي اإل   أو، یةبالغالمنشأة اإل ة  بالغالرئیسیة للمنشأة اإل   دارةعضو ف أة    أوی الشركة األم للمنش

  .یةبالغاإل
  :یة إذا تحققت واحدة من الشروط التالیةبالغوتعتبر المنشأة على عالقة بالمنشأة اإل. 2

ة والشركة       .أ  ك أن الشركة األم والشركة التابع أن المنشأتین طرفان في مجموعة واحدة ویعني ذل
 .التي تتبع الشركة التابعة على عالقة ببعضھا البعض

ة    .ب  ركات زمیل دى الش رى     أوأن إح أة أخ ترك لمنش د مش ة  أوعق من   أوزمیل ترك ض د مش عق
 .مجموعة

 .تین عقد مشترك لطرف ثالثككال الشر  .ج 
 .شركتین عقد مشترك لطرف ثالث والثانیة زمیلة للطرف الثالثإحدى ال  .د 
ي المنشأة اإل       .ه  افع الموظفین ف ك لمن ة  بالغأن الشركة تعتبر بمثابة خطة منافع ما بعد التقاعد وذل ی

إن        إیة، وبالغمنشأة على عالقة بالمنشأة اإل أو افع ف ة خطة من ر ھي بمثاب ذا كانت المنشأة تعتب
 .یةبالغعالقة بالمنشأة اإلالمستخدمین یعتبرون على 

 .أعاله 1المذكورین في بند  شخاصاألتحت سیطرة مشتركة من  أوأن المنشأة مسیطر علیھا   .و 
د     .ز  ي بن ذكورین ف ن الم أثیر    1إذا كان لشخص م ام أعاله ت ى المنشأة    ھ ي موظفي     أوعل عضو ف

  .للشركة األم للمنشأة أوالرئیسیة للمنشأة  دارةاإل
راف ذ  ین األط ات ب ةالعملی راف ذات      :ات العالق ین األط ات ب دمات ومطلوب وارد وخ ل م ي  تحوی ھ

  :ن یتحمل السعر، ویمكن أن یتحدد السعر المشار إلیھ بإحدى الطرق التالیةالعالقة بغض النظر عّم
  .أي یحدد السعر وكأن الطرف ذات العالقة كأي طرف خارجي یتم البیع إلیھ: سعر البیع -1
وارد والبضائع ب       وھو ا: البیع إعادةسعر  -2 تلم للم ة المس وم الطرف ذات العالق ذي یق  إعادة لسعر ال

  .طرف خارجي إلىالبیع فیھ 
ى     إضافة الطرف ذات العالقة بسعر التكلفة دون  إلىویتم البیع :  سعر التكلفة -3 ح عل أي ھامش رب

ة    ة الكلی ام التكلف ان نظ واء ك ع س ام المتب ب النظ ة حس ون التكلف عر، وتك ذا الس ة نظ أوھ ام التكلف
  .نظام التكلفة المستغلة أوالمتغیرة 

ین    -4 ح مع امش رب تم  : سعر التكلفة مضافا إلیھ ھ ین     إضافة وی ح مع ى ھامش رب م     إل ي ت ة الت التكلف
  . بأعاله) ج(تحدیدھا في

یون   ون الرئیس ون اإلداری یط    :الموظف ن التخط ئولیة ع الحیة والمس دیھم الص ذین ل خاص ال م األش ھ
دراء       أوالمنشأة بشكل مباشر   شطةأنوضبط  دارةواإل ع الم ك جمی انوا   (غیر مباشر ویشمل ذل سواء ك

  ).غیر ذلك أوتنفیذیین 
ین خص مع ربین لش ة المق اء العائل أثیر  : أعض م ت ون لھ ع ان یك ذین یتوق ة ال اء العائل م أعض تم  أوھ ی

اء    :التأثیر علیھم من قبل شخص في معاملتھم مع الشركة، ویشمل ذلك ین  شركاء الشركاء وأبن ، المحلی
 .الشریك المحلي أوالشخص  ، أقاربأبناء الشریك المحلي
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ارین    : Compensationلتعویض ا ي المعی ة ف  IFRS 2و IAS 19ویشمل كافة المنافع كما ھي مبین
  .وكذلك االعتبارات المدفوعة نیابة عن الشركة األم للمنشأة 

تحكم بالسیاسات المال   : Controlالسیطرة  ى ال درة عل ى  الق ول عل ین للحص غیلیة لنشاط مع ة والتش ی
  .منافع منھ

تركة    یطرة المش اط       :Joint Controlالس ى النش یطرة عل ا للس ق علیھ ة المتف اركة التعاقدی المش
ذلك النشاط    اإلستراتیجیةاالقتصادي حیث یتم االتفاق الجماعي على القرارات  ون  ، المتعلقة ب أي ال یك

  . ألي متعاقد سیطرة علیھ بشكل منفرد
أثیر  امالت غیلیة     : Significant influence الھ ة والتش رارات المالی ي الق اركة ف ى المش درة عل الق

  .المتعلقة بالمنشاة ولكن بدون سیطرة على تلك السیاسات
د األطراف ذات    : ثالثا اییر تحدی ة بیان مع ة     : العالق ر أطراف ذات عالق ي تعتب االت الت ان  )1:(الح إذا ك

ن خالل وسیط      غ أوالطرف بشكل مباشر     ر مباشر م ر  أوی ھ     أویسیطر  )أ(: أكث  أوتمت السیطرة علی
ة    ة لمنشأة معین ا         )ب. (تحت سیطرة عام ام علیھ أثیر ھ ھ بوجود ت ي المنشأة تخول ھ مصلحة ف ھ  )ج. (ل ل

ود المشتركة     ي العق ارة     )2.(سیطرة مشتركة على المنشأة كما ھو الحال ف ة عب ان الطرف ذات العالق ك
ة ركة زمیل ن ش أة   ) 3.  (ع ھ المنش ون فی ي تك ترك والت د مش ن عق ارة ع ة عب رف ذات العالق ان الط ك

د أة   )4.(كمتعاق یین  للمنش ین الرئیس وظفین اإلداری ن الم د م ة واح رف ذات العالق ان الط ركتھا  أوك ش
ي     )5.(األم ذكور ف ة الشخص الم األخ واألب  )3(و)1(كان الطرف ذات العالقة ھو فرد مقرب لعائل ، ك

ة  زوج والزوج رى  وال ب أخ ات نس ا    ) 6.(وأي عالق یطر علیھ أة مس ن منش ارة ع رف عب ان الط  أوك
حد كبیر بقوة تصویت ھامة في تلك المنشأة، تقام بشكل مباشر    إلىتتأثر  أومشترك في السیطرة علیھا 

ي    أو ذكور ف د         )6).(5(و) 4(غیر مباشر  مع أي شخص م ا بع افع م ن خطة من ارة ع ان الطرف عب ك
وظف  لحة م ة لمص أة الخدم أة   أوي المنش ة بالمنش ى عالق ون عل رى تك أة أخ االت . أي منش ر الح ال تعتب

ا سیطرة    )2.(المدیر الرئیسي أومنشأتان لھما نفس المدیر )1(:التالیة أطراف ذات عالقة  دان لھم متعاق
الممولین، االتحادات التجاریة، الھیئات والوكاالت الحكومیة في عالقتھا )3.(مشتركة على عقد مشترك

العمیل المنفرد، المورد، صاحب حق التألیف، الموزع، الوكیل العام والذین تتعامل  )4.(عادیة بالمنشأةال
  . معھم المنشأة من منطلق  االستقاللیة االقتصادیة 

ة      )1(: فصاحتحدید متطلبات اإل: رابعًا ین الشركات األم والشركات التابع ع   )2(العالقات ب ات م العملی
  .المنشآت ذات العالقة بالحكومة) 4.(دارةتعویضات اإل)3(.األطراف ذات العالقة

  IPSAS 5والمعیار  IAS 23مقارنة المعیار  :ًاخامس
  .IAS 24بشكل جوھري عن المعیار  IPSAS 20اختالف محتوى المعیار . 1
بخصوص المنشآت  IAS 24تضمنھ المعیار  االستثناء الذي IPSAS 20لم یتضمن المعیار . 2

قوائم مالیة  إعدادفي نفس الدولة وتقوم بشركتھا األم  إقامةالتي تكون مكان كة بالكامل التابعة المملو
  .من اعتبارھا طرف ذات عالقة موحدة في تلك الدولة

العائلة المقربین  أفراد IPSAS 20الرئیسیین وفق المعیار  دارةلم یتضمن تعریف موظفي اإل. 3
  .IAS 24والذي تضمنھ تعریف المفھوم وفق المعیار 

قة عالقات األطراف ذات العال IPSAS 20تضمن تعریف الطرف ذات العالقة وفق المعیار . 4
  .IAS 24ة وفق المعیار إضافیإلیھ كمالحظة  اإلشارةوالذي تمت 

، "الرئیسیین دارةتعویضات موظفي اإل"ضمن المصطلحات الرئیسیة  IPSAS 20تضمن المعیار . 5
  ." التعویض"لح مصط IAS 24بینما تضمن المعیار 

الرئیسیین  دارةة تتعلق بتعویض موظفي اإلإضافی إفصاحمتطلبات  IPSAS 20تضمن المعیار . 6
الرئیسیین وأفراد  دارةوأفراد العائلة المقربین، وبعض العملیات التي تحدث بین المنشأة وموظفي اإل

  . العائلة المقربین
  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةر بًا للمعیاإضافیتعلیقًا  IPSAS 5تضمن المعیار . 7
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عن معلومات تتعلق بالعملیات بین األطراف ذات العالقة  فصاحاإل  IPSAS 20لم یتطلب المعیار . 8
استثناءات محددة أكثر   IAS 24التي تظھر في الظروف واألحوال العادیة، بینما تضمن المعیار 

  .القة التي تظھر في التعامالت العادیة بین األطراففیما یتعلق بالعملیات بین األطراف ذات الع
ویقابلھا أعضاء  IFRSsوفق معاییر  كالمدراء: االختالف في بعض المصطلحات المحاسبیة .9 

  .IPSASsوفق معاییر  الھیئة الحاكمة
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 )دمنافع التقاع(من قبل خطط المنافع المحددة  بالغواإلالمحاسبة 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  

  )IAS 26المعیار (
  

ار  تطرق  : وتحدید نطاقھ IAS 26عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو ى المعی ارات اإل  إل الغ اعتب  ب
أة     افع كمنش ة المن الي لخط ة ذات        إبالغالم اریر المالی وى التق كل ومحت ین ش ار یب ذلك فالمعی ة،  وب ی

د سواء كانت رسمیة       االست افع التقاع ر رسمیة، و   أوخدام العام لخطط من ى غی اس     إل ادئ القی د مب تحدی
مقابل لھذا  IPSASsفي معاییر یوجد وال ، لخطط منافع التقاعد فصاحلتقاریر ومتطلبات اإل بالغواإل

   .معیارال
ودة     د الموع افع التقاع ة لمن ة االكتواری ة الحالی  Actuarial present value ofالقیم

promised retirement benefits :  ة طة خط ة بواس تقبلیة المتوقع دفعات المس ة لل ة الحالی القیم
 .منافع التقاعد للموظفین الحالیین والسابقین ومرتبطة بخدمات تمت تأدیتھا

تند      :Retirement benefits plan خطة منافع التقاعد ر رسمیة تس ى ترتیبات رسمیة وغی  إل
بعد ذلك، وقد تأخذ شكل دفعات تقاعدیة سنویة   أومنافع لموظفین عند انتھاء خدمتھم  قیام منشأة بتزوید

ل       أوة ، وھذه المنافع إجمالیدفعات  أو دیر قب د والتق ة للتحدی ون قابل مساھمات المستخدم بھا یجب أن تك
  ) .رسمیةترتیبات غیر (بناء على ممارسات المنشأة أو) ترتیبات رسمیة(التقاعد بناء على شروط العقد

اھمة المحددة     ا      : Defined contribution planخطة المس تم بموجبھ ة ی افع تقاعدی خطة من
ا        ي تمت المساھمة فیھ وال الت دار األم ى مق  للخطة    تحدید منافع التقاعد سیتم دفعھا للمشاركین بناء عل

  .للعوائد علیھا بعد ذلك إضافةمن قبل المستخدم 
افع     :Defined benefit planخطة المنافع المحددة  د من ا تحدی خطة منافع تقاعدیة یتم بموجبھ

تند        ة عادة تس ى معادل اء عل اركین بن ا للمش یتم دفعھ ي س د الت ى التقاع د الموظفین و  إل نوات  أو/عوائ س
  .الخدمة

ل  ل : Fundingالتموی ولتحوی وال(أص تقلة  ) أم أة مس تخدمة  (لمنش أة المس ن المنش لة ع ) منفص
  .منافع التقاعدلمقابلة المطلوبات لدفع 

افع    صول صافي األ افع    أصول :Net assets available for benefitsالمتاحة للمن خطة من
  .التقاعد مطروحا منھا المطلوبات علیھا ما عدا القیمة االكتواریة الحالیة لمنافع التقاعد الموعودة

نھم    أأعضاء خطة منافع التقاعد و:Participantsالمشاركون  تفادة  ي أشخاص آخرون یمك االس
  .من الخطة

افع المكتسبة    أ        : Vested benefitsالمن ي تنش ة والت ر المشروطة باستمرار الوظیف وق غی الحق
  بموجب خطة منافع التقاعد 

ًا ددة : ثالث اھمات المح ط المس ف بخط افي األ : التعری ي ص رات ف ة التغی من قائم ولوتتض ة  ص المتاح
  .للسیاسة التمویلیة للمنافع ، ووصفًا

ي   : التعریف بخطط المنافع المحددة: رابعًا ا یل ددة م ة   )1(:        یتضمن تقریر خطة المنافع المح قائم
ا،   صولتبین صافي األ د بھ ع  ( المتاحة للمنافع، القیمة الحالیة االكتواریة لمنافع التقاعد التي تم التعھ م

بة      ر المكتس افع غی بة والمن افع المكتس ین المن ق ب ادة  ) التفری ك  العجز   أووالزی ن ذل اتج ع ة )2.(الن قائم
ك اإل     صولبصافي األ ي ذل ا ف افع بم د        فصاح المتاحة للمن افع التقاع ة لمن ة االكتواری ة الحالی ن القیم ع

  . التي تم التعھد بھا
ًا ات اإل : خامس د متطلب احتحدی من : فص احاتوتتض ن إفص ة ) 1( :ع ولاألقائم ة  ص المتاح
افع المتاحة ل  صولغیرات في األقائمة الت)2(،للمنافع ة،   )3(،لمن  إفصاحات )4(ووصفا للسیاسة التمویلی

 .أخرى عن الخطط
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  المنفصلةالقوائم المالیة 
Separate Financial Statements  

  )IPSAS 6والمعیار  IAS 27المعیار (
 

ار      : ًالأو ة عامة عن المعی ھ   IAS 27عرض خلفی د نطاق ار بنسختھ       :وتحدی دور المعی ق ص د تراف لق
ار     IFRS 10مع صدور المعیار  2011 م تخصیص المعی ث ت ة    IAS 27، حی وائم المالی  المنفصلة للق

ترك     د مش ي عق تثمرة ف ركة المس ركة األم والش ار    أوللش ا المعی ة، أم ركة زمیل تم  IFRS 10ش ، ف
ن المجموعة، و     دة ع ة الموح وائم المالی د تطرق  تخصیصھ للق ار ق ى IAS 27المعی ة   إل وائم المالی الق

داد المتعلقة ب فصاحبیان متطلبات المحاسبة واإل)أ: (ار حولالمستقلة حیث یدور المعی ة    إع وائم المالی الق
ات اإل   )ج.(بیان المتطلبات المحاسبیة المتعلقة بالتوزیعات)ب.(المستقلة ة متطلب ان كاف األخرى   فصاح بی

ة    ركات الزمیل تركة والش ود المش ة والعق ركات التابع ي الش تثمارات ف ة باالس ا)د.(المتعلق ان متعلق ت بی
ار  ار    IAS 39المعی ھ المعی یحل محل ذي س ار  IFRS 9وال ن   IAS 27بالمعی بة ع ول المحاس ح

تخدام      تركة باس ود المش ة والعق ركات الزمیل ة والش ركات التابع ي الش تثمارات ف لوباالس ة أس ، التكلف
تنادا     IPSAS 6ویقابلھ المعیار  در اس ار ص ى ، مع أن ھذا المعی ار   إل ل فصلھ    IAS 27المعی ى قب  إل

  .یتعلق بالقوائم المالیة الموحدة والمنفصلة IPSAS 6معیارین، أي أن المعیار 
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

ة الموحدة   ة للمجموعة    :  Consolidated financial statements القوائم المالی وائم المالی  –الق
ة   أوالشركة األم والشركة  ت     –الشركات التابع ا ی تم فیھ ي ی وق   صول م عرض األ والت ات، حق ، المطلوب

دة اقتصادیة           ا كوح ة لھ ة للشركة األم والشركات التابع دفقات النقدی الملكیة، الدخل، المصروفات، والت
  .واحدة

ة   وائم المالی لة الق وم   :  Separate financial statements المنفص ي تق ة  الت وائم المالی الق
ركة األم  ھا الش تثمرة والم(بعرض ركة المس ة الش ركة تابع ى ش یطرة عل یطرة   أو، )س ع س تثمر م المس

أثیر    أو، )المستثمر في عقد مشترك(مشتركة  ع ت ام المستثمر م ة    ( ھ ي شركة زمیل ي  )المستثمر ف ، والت
ة   ب التكلف تثمارات بموج ن االس بة ع تم المحاس تنادًا  أوی ىاس ار  إل األدوات  IFRS 9المعی ق ب المتعل

  المالیة
ة  ركة التابع أة  :Subsidiaryالش ا منش امن  م ركة التض ل ش اھمة مث ر المس أة غی ك المنش ي ذل ا ف بم

  .والتي یتم السیطرة علیھا من قبل شركة أخرى تعرف بالشركة األم
  .أكثر أوالشركة التي تسیطر على شركة أخرى :  Parentالشركة األم 

ا   ) شركة األم ال(المستثمر  سیطرة : Control of an investeeالسیطرة على الشركة المستثمر فیھ
د  ا عن تثمر فیھ ركة المس ى الش د    عل ي العوائ ات ف تثمر للتقلب رض المس تالك أوتع ق ال ام ي ح ك، ف ذل

ن خالل                د م ذه العوائ ى ھ أثیر عل ى الت درة عل ھ الق ا، ول ي الشركة المستثمر فیھ دخل ف والناتجة عن الت
  .سلطتھ على الشركة المستثمر فیھا

لة القوائم المالیة  إعدادمتطلبات )1: (المنفصلةمالیة القوائم ال إعدادبیان كیفیة : ثالثًا ث  : المنفص حی
وحصرھا  :المحاسبیة المستخدمة  األسالیب) 2(.تي یجب علیھا االلتزام بالمعیارللم یلزم أي المنشآت ا

د سیسري اعتب     : المنشآت المستثمرة)IFRS 9)3المعیار  إلىباالستناد  أوبالتكلفة  وم جدی  رًااوھو مفھ
ع ع  ن مطل ات )4(. 2014ام م راف بالتوزیع من : االعت اح  ض ة األرب ائر أوقائم تنادًا  أو الخس ىاس  إل

ار   ق       IAS 28المعی ن االستثمارات وف د المحاسبة ع ة  أسلوب عن ادة )5.(الملكی یم المجموعة   إع : تنظ
بیة إل      ات المحاس ق بالمتطلب ا یتعل ا م ور أھمھ ن األم د م اة عدی ب مراع ث یج دادحی ة   ع وائم المالی الق

  نفصلةالم
ة    إعدادمعینة عند اختیار الشركة األم عدم  إفصاحات) 1: (فصاحبیان متطلبات اإل: رابعًا وائم المالی الق

ة   ًاقوائم إعدادالموحدة ، وبدًال من ذلك  وم الشركة األم      إفصاحات ) 2.(منفصلة مالی دما تق ة عن  أومعین
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داد ب) لھا سیطرة مشتركة  (ك عقد مشتر أو) ھاملھا تأثیر (الشركة المستثمرة في شركة زمیلة  وائم   إع ق
  .منفصلةمالیة 
  IPSAS 6والمعیار  IAS 27مقارنة المعیار  :ًاخامس

،األم،التابعة، حقوق الملكیة، كقائمة الدخل الشامل: االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة.1
، ق الملكیةحقو/ صولصافي األ، وقائمة األداء المالي IFRSsوفق معاییر   الدخلالمجموعة،

  .IPSASsوفق معاییر  یراد، اإلالمنشأة المسیطرة، المنشأة المسیطر علیھا، الوحدة االقتصادیة
حول قائمة بالمنشآت المسیطر علیھا القوائم المالیة ضمن  فصاحاإل IAS 27المعیار  لم یتطلب. 2

  .ھذا المتطلب IPSAS 6الھامة، بینما  تضمن المعیار 
غیر  صولالمتعلق باأل IFRS 5عند صدور المعیار  IAS 27لى المعیار تم عكس التعدیالت ع .3

المقتناة للبیع والعملیات غیر المستمرة، بینما لم یتم عكس ھذه التعدیالت في المعیار  ةتداولالم
IPSAS 1. 

  .تطبیقھ في منشآت القطاع العام إمكانیةللمعیار ب تعلیقا إضافیا  IPSAS 6تضمن المعیار .4
  .القطاع العامواقع  أمثلة تطبیقیة تعكس IPSAS 6لمعیار تضمن ا. 5
األرصدة والعملیات بین منشآت الوحدة  إلغاءأحكاما انتقالیة تجیز عدم   IPSAS 6تضمن المعیار . 6

لى ، ویة التي تبدأ خالل الثالث سنوات التالیة لتاریخ التطبیق للمرة األبالغاالقتصادیة للفترات اإل
  .ھذه األحكام IAS 27 ولم یتضمن المعیار
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  االستثمارات في الشركات الزمیلة والعقود المشتركة
Investments in Associates and Joint Ventures  

  )IPSAS 8والمعیار  IPSAS 7والمعیار  IAS 28(2011)المعیار  (
  

 
ھ  IAS 28عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو ار  تطر : وتحدید نطاق ن    IAS 28ق المعی بنسختھ ع

ار  العقود المشتركة ، واالستثمارات في الشركات الزمیلة  إلى، 2011عام   IASوبذلك فقد ألغى المعی
ات   تضمن ، وكذلك عنھاكیفیة المحاسبة  تضمنحیث المتعلق بالحقوق في العقود المشتركة،  31 متطلب

الشركات الزمیلة والعقود المشتركة، وعرف   الملكیة في المحاسبة عن االستثمارات في  أسلوبتطبیق 
  .IPSAS 8و  IPSAS 7ویقابلھ بذلك المعیاران ، الھاممفھوم التأثیر  إلىالشركة الزمیلة استنادا 

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
  .ھي منشأة یكون للمستثمر تأثیر ھام علیھا :Associateالشركة الزمیلة 

قدرة المستثمر على االشتراك في اتخاذ القرارات المتعلقة  :Significant influenceالتأثیر الھام 
بالسیاسات المالیة والتشغیلیة في الشركة الزمیلة ولكن لیس السیطرة بما فیھا السیطرة المشتركة  على 

  .ھذه السیاسات
  .لیھع أكثر سیطرة مشتركة أوترتیب یكون لجھة معینة :  Joint arrangementالترتیب المشترك 

االتفاق التعاقدي على المشاركة في السیطرة على ترتیب : Joint controlالسیطرة المشتركة 
 باإلجماعمعین، والتي تتوافر فقط عندما تتطلب  القرارات المتعلقة باألنشطة المالئمة موافقة 

  .لألطراف ذات العالقة على السیطرة المشتركة 
شترك یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على ترتیب م:  Joint ventureالعقد المشترك 

  .العائدة للترتیب صولالترتیب حقوق في صافي األ
ب المشترك لھ سیطرة مشتركة على العقد یطرف في الترت:   Joint venturerالمتعاقد المشترك 

  .المشترك
لوب  ة  أس ھ تسجیل استثمارات الم      أسلوب  : Equity method  الملكی تم بموجب د   محاسبي ی ة عن لكی

 أصولاقتناءھا بالتكلفة و یتم تعدیلھا الحقا لعكس حصة المستثمر في التغیر الالحق لالقتناء في صافي 
ربح      مین ال تم تض ا، وی تثمر فیھ ركة المس ة      أوالش ركة الزمیل ي الش تثمار ف ة باالس ارة المتعلق الخس

  .في قائمة الدخل الشامل للمستثمر) المستثمر فیھا (
ن أسھم    % 20یشترط للشركة الزمیلة ملكیة المستثمر لـ : بمفھوم التأثیر الھام التعریف: ثالثًا أكثر م ف

ة    ضافةالشركة الزمیلة باإل للتأثیر الھام ، ویدل على وجود تأثیر ھام لدى المستثمر على الشركة الزمیل
ة     أو دارةتمثیل المستثمر في مجلس اإل)1:(ما یلي م الشركة الزمیل ة تحك ة المستثمر  مشارك )2.(أي ھیئ

ة  ركة الزمیل ي الش ات ف م السیاس ة رس ي عملی ركة )3.(ف تثمر والش ین المس ة ب ات الھام العملی
ة ة    )4.(الزمیل ركة الزمیل تثمر والش ین المس ین ب وظفین اإلداری ادل الم ة  )5.(تب ات المتعلق االحتیاط

  .حقوق التصویت المحتملة) 6.(بالمعلومات الفنیة الضروریة
ًا ف بالمحاس: رابع تخدام التعری لوببة باس ة أس تم : الملكی تخدام ت لوبباس جیل  أس ي تس ة ویعن الملكی

ة     ركة الزمیل ي الش تثمارات ف ترك   أواالس د المش اح      العق ن األرب یبھا م ادة بنص دیلھا زی ة وتع بالتكلف
ن الخسائر    أثیر           أووتخفیضا بنصیبھا م ف الت د توق ن استخدامھ عن تم التوقف ع اح، وی ات األرب توزیع

  .الھام
ًا ق  : خامس ة تطبی ان كیفی لوببی ة أس ھرة)1: (الملكی ة ك  : الش ھرة الموجب راف بالش تم االعت لی  أص

ة لأل  ات  ) 2.(المشتراة  صول والشھرة السالبة كدخل بمقارنة تكلفة االستثمار بصافي القیمة العادل العملی
ة ب     : المتبادل ة، ویج ة الناتج ر المحقق ائر غی ب والخس راف بالمكاس دم االعت ى ع دادیراع وائم ا إع لق

ات        تخدام ذات السیاس ا باس ك ممكن ان ذل ى ك اریخ مت س الت ي نف ة ف ركة الزمیل تثمر والش ة للمس المالی
بیة تثمارات  )3.(المحاس ة االس وق قیم ي تف ائر الت ائر   واإذا تس:الخس ي الخس تثمر ف ة المس  أوت حص
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اف بحصتھ من ، فإن المستثمر یتوقف عن االعتروالعقد المشترك زادت عن حقوقھ في الشركة الزمیلة
ة   ة أي خسائر أخرى، وتكون حقوق المستثمر في الشركة الزمیلة ممثلة في القیم ي    المرحل لالستثمار ف

ب  ة بموج ركة الزمیل لوبالش افي     أس ن ص زء م كل ج ي تش ل والت ة األج وق طویل ع أي حق ة م الملكی
تثمر   وق المس یض حق د تخف ة، وبع ركة الزمیل ي الش تثمر ف تثمار المس ىاس فر، ف إل ائر الص إن أي خس

ص  إضافی زام ( ة یجب االعتراف بھا بموجب مخص ة      )4).(الت ي الشركة الزمیل عرض االستثمارات ف
ود المشتركة   ا بموجب      )أ:(والعق ي تمت المحاسبة عنھ ب تصنیف االستثمارات الت ة  أسلوب یج الملكی

ولك ر  أص ب اإل)أ.(ةتداولمغی احیج ربح      فص ي ال تثمر ف ة المس ن حص رد ع كل منف ار أوبش ة الخس
ا أل    ا وفق یم    سلوب لالستثمارات المحاسب عنھ ذلك الق ة ، وك ة الملكی ذه االستثمارات   المرحل تم )ج.(لھ ی

تركة     فصاح اإل ود المش ة والعق ركات الزمیل ي الش تمرة ف ر المس ات غی ي العملی تثمر ف ة المس ن حص ع
ا مباشرة ف       )د.(أیضا بشكل منفصل رف بھ رات المعت ي التغی وق  یتم االعتراف بحصة المستثمر ف ي حق

  .الملكیة في الشركة الزمیلة والعقود المشتركة ، مباشرة في حقوق الملكیة للمستثمر
 IPSAS  8و IPSAS 7مع المعیارین IAS 28مقارنة المعیار : سادسًا

كقائمة الدخل الشامل، حقوق الملكیة،الدخل  وفق : االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة.1
وفق معاییر  یرادإلاحقوق الملكیة، / صولاء المالي، صافي األوقائمة األد IFRSsمعاییر 

IPSASs.  
تطبیقھما في منشآت  إمكانیةللمعیارین ب تعلیقا إضافیا IPSAS 8و IPSAS 7تضمن المعیاران .2

  .القطاع العام
لكافة المنشآت الزمیلة التي یمتلك فیھا المستثمر حقوق ملكیة على  IPSAS 7یتم تطبیق المعیار . 5

ھذا المتطلب بحیث أنھ ال  IAS 28أي أشكال ملكیة  أخرى، بینما لم یتضمن المعیار  أوكل اسھم ش
الملكیة إال إذا كان للشركة الزمیلة ھیكل ملكیة رسمي  أسلوب إلىیتطلب تطبیق المحاسبة المستندة 

  .قابل للقیاس أو
غیر  صولالمتعلق باأل IFRS 5عند صدور المعیار  IAS 27تم عكس التعدیالت على المعیار  .6

المقتناة للبیع والعملیات غیر المستمرة، بینما لم یتم عكس ھذه التعدیالت في المعیار  ةتداولالم
IPSAS 8.  

تعریفا مختلفا للعقد المشترك، كذلك تم استخدام االتفاقیة الملزمة بدال  IPSAS 8تضمن المعیار  .7
  .من الترتیب التعاقدي

 إلغاءأحكاما انتقالیة تجیز للمنشآت التي تستخدم التوحید النسبي عدم   IPSAS 8تضمن المعیار . 8
األرصدة والعملیات بین المتعاقدین والمنشآت المسیطر علیھا والمنشآت المسیطر علیھا سیطرة 

بینما  لى ،ویة التي تبدأ خالل الثالث سنوات التالیة لتاریخ التطبیق للمرة األبالغمشتركة للفترات اإل
  .استخدام التوحید النسبي IAS 27المعیار ز لم یج
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   التقاریر المالیة في االقتصادیات نشطة التضخم
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics   

  )IPSAS 10والمعیار  IAS 29المعیار (
  

، IFRIC 7 التفسیر  بالمعیاریتعلق : وتحدید نطاقھ IAS 29عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
، ویعالج القضایا الناتجة عن التمسك بمفھوم التكلفة SIC 30و  SIC 19وألغى المعیار التفسیرین 

التاریخیة في ظل االرتفاع المستمر في األسعار ووجوب أخذ القوة الشرائیة للنقود بعین االعتبار، 
ویقابلھ ، وائم المالیة غیر مضللةوخاصة في االقتصادیات التي تشھد معدالت تضخم عالیة لتكون الق

  .IPSAS 10المعیار 
تفضیل الجمھور االحتفاظ بثروتھ على )1(: التعریف بخصائص االقتصادیات نشطة التضخم: ثانیًا

بعملة أجنبیة مستقرة نسبیا ،وال یتم االحتفاظ بالنقود المحلیة وكذلك یتم  أوغیر نقدیة  أصولشكل 
نظرة الجمھور )2(فظة على قوتھا الشرائیة من التدھور بسبب التضخم،استثمارھا فور اقتناءھا  للمحا

 النقود لیس من وجھة نظر العملة المحلیة بل من وجھة نظر العملة األجنبیة المستقرة نسبیا، وبذلك إلى
اختالف األسعار التي تتم بھا المبیعات والمشتریات )3(.یتم تبادل  األسعار باستخدام العملة األجنبیة

وصول )4. (األجل وذلك للتعویض عن الخسارة المحتملة للقوة الشرائیة خالل فترة االئتمان على 
  .زیادتھ عن ذلك أو% 100نسبة  إلىمعدل التضخم التراكمي خالل ثالث سنوات 

 الرقم القیاسي) 2) .(السبیرز(لـ الرقم القیاسي) 1( :التعرف على األرقام القیاسیة : ثالثًا
  .الرقم القیاسي لفیشر) 4.(م القیاسي الثابت المرجح الرق)3).(ھباشی(لـ

تحول : البنود المسجلة بالتكلفة التاریخیة)1(: تصویر القوائم المالیة إعادةالتعرف على كیفیة : رابعًا
السعر الجاري بقسمة الرقم القیاسي لألسعار الجاریة في نھایة سنة المقارنة على الرقم القیاسي  إلى

قائمة المركز ھا بوحدة القیاس في تاریخ إثباتالبنود النقدیة التي تم )2.(وء البند بھاللسنة التي تم نش
فال یتم تعدیلھا، ما عدا االستثمارات المالیة حیث یتم تعدیلھا حسب الشروط الخاصة المرتبطة  المالي

دیلھا باالستناد البنود األخرى یتم تع)3.(بھا لضمان أخذ المكاسب والخسائر غیر المحققة بعین االعتبار
قائمة المركز  إعدادتحمل ھذه البنود وتاریخ  أوالتغیر في الرقم القیاسي العام بین تاریخ اقتناء  إلى

بقسمة الرقم القیاسي  یراداإل أوأن یتم تحویل المصروف  صلاأل:ات یرادالمصروفات واإل)4.(المالي
األرباح )5.(دفع المصروف أو یرادبض اإلالجاري في نھایة السنة على الرقم القیاسي الذي كان عند ق

بالنسبة لحقوق الملكیة یتم )6.(قائمة المركز الماليیتم اعتبارھا كمتمم حسابي لجانبي : المحتجزة 
تصویر القوائم المالیة المقارنة  إعادةیتم )7.(تاریخ االكتتاب أساستعدیلھا باألرقام القیاسیة المعدة على 

  .األسس السابقةباستخدام ذات 
ومن اجل تطبیق  :IAS 29 تحدید البنود النقدیة وغیر النقدیة لغایات تطبیق المعیار: خامسًا

بنود نقدیة وبنود غیر نقدیة  إلىالمستوى العام لألسعار فان بنود قائمة المركز المالي یجب تقسیمھا 
سعار الذي یجب تحدید الرقم القیاسي للمستوى العام لأللوالمطلوبات وحقوق الملكیة، وذلك  صوللأل

 تطبیقھ
ًا د: سادس ات اإل تحدی احمتطلب تم اإل: فص احوی ي  فص ا یل ب ) 1(: عم ود   أوالمكاس ائر للبن الخس
ة م    )2.(النقدی ھ ت ا بأن ي مفادھ ابقة والت الفترات الس ة ب ات المتعلق ة والبیان القوائم المالی ة ب ة المتعلق الحقیق
ت   ) 3.(التقریر أو بالغائیة العامة لعملة اإلالقوائم المالیة وفقا للتغیرات في القوة الشر إعداد ا إذا كان فیم

ة       ة التاریخی دخل التكلف ى م ة    أوالقوائم المالیة تستند عل ة الجاری دخل التكلف رقم    ) 4.(م د مستوى ال تحدی
اریخ   ي ت ي ف دادالقیاس ات   إع الي والتحرك ز الم ة المرك رة اإل Movesقائم الل الفت ة بالغخ ة الحالی ی

  .والسابقة
ات التفسیر    :سابعًا دخل     : IFRIC 7عرض متطلب ق م ق التفسیر بتطبی التصویر بموجب    إعادة یتعل

ار  ب  IAS 29المعی ھ یج یر أن من التفس ث تض ادة، حی بح   إع دما تص ة عن وائم المالی ویر الق تص
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ار             ق المعی ذلك تطبی ا المنشآت نشطة التضخم، ویجب ب ي تعمل فیھ أن  IAS 29االقتصادیات الت وك
  .قیاس بنود القوائم المالیة إعادةالدوام نشط التضخم، ویتضمن التفسیر كیفیة االقتصاد ھو على 

  IPSAS 10والمعیار  IAS 29مقارنة المعیار : ثامنا
كقائمة الدخل الشامل، حقوق الملكیة،الدخل  وفق : االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة.1

وفق معاییر  یرادقوق الملكیة، اإلح/ صولوقائمة األداء المالي، صافي األ IFRSsمعاییر 
IPSASs.  

  .تطبیقھما في منشآت القطاع العام إمكانیةللمعیارین ب تعلیقا إضافیا IPSAS 10تضمن المعیاران .2
التكلفة الجاریة،  أساستصویر القوائم المالیة المعدة على  إعادةدلیال عن  IAS 29تضمن المعیار  .3

  .IPSAS 10بینما لم یتضمن ذلك المعیار 
تصویر القوائم المالیة باستخدام  إعادةمثاال تطبیقیا یبین عملیة   IPSAS 10تضمن المعیار . 4

  .المالي للمنشأة بعملة االقتصاد نشط التضخم بالغغیر المباشر لإل سلوباأل
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  العرض: األدوات المالیة
Financial Instruments: Presentation  

  )IPSAS 28والمعیار   IAS 32یار المع(
  

ار   : ًالأو ن المعی ة ع ة عام رض خلفی ار : IAS 32ع رق المعی ى IAS 32تط رض األدوات  إل ع
ن اإل  إلغاءالمالیة، وتم  ار مستقل      فصاح كافة البنود التي وردت في المعیار ع م تخصیص معی ث ت ، حی

احلإل ار   فص و المعی ة وھ ن األدوات المالی ا.IFRS 7ع دف المعی ى IAS 32 رویھ م  إل ز فھ تعزی
الي       ا الم أة وأداءھ الي للمنش ز الم بة للمرك ة بالنس ة األدوات المالی ن أھمی ة ع وائم المالی تخدمي الق مس

 .IPSAS 28ویقابلھ المعیار ویقابلھ المعیار  ، وتدفقاتھا النقدیة
واع األدوات  : یدخل في نطاق المعیار  :IAS 32تحدید نطاق المعیار : ثانیًا ة ، و جمیع أن ود  المالی عق

راء  دا   أوش دادھا نق ن س ي یمك ة والت ر المالی ود غی ع البن ت  أوبی رى، ولیس ة أخ تخدام أي أداة مالی باس
تناد    أوألغراض استالم  الي باالس ى تحویل بند غیر م ة للشراء      إل أة المتوقع ات المنش ع   أومتطلب  أوالبی

ة والش       ركات التابع ي الش وق ف ي الحق تقات ف تخدام، والمش ة االس تركة،   أوركات الزمیل ود المش العق
أمین  د الت كل عق ذ ش ي تأخ ة الت ادة أو(واألدوات المالی أمین إع كل ) الت ن بش ا أساسولك ق منھ ا یتعل ي م

أمین        ود الت منھا عق ي تتض تقات الت ة، والمش اطر المالی ل المخ ار   . بتحوی اق المعی ي نط دخل ف  :وال ی
تثمارات  ة ، واالس ركات التابع ي الش تثمارات ف ة االس ركات الزمیل ي الش ود  ف ي العق وق ف ، والحق

وظفین ، و   افع الم ط من ب خط اتھم بموج وظفین ومطلوب وق الم تركة ، وحق دفعات المش ات ال عملی
 IFRSانظر المعیار (، والحقوق والمطلوبات التي تظھر بموجب عقود التأمین المرتكزة على األسھم 

ى     عقود االعتبارات الطارئة في اندماج األعمال، و) 3 ة عل ة نقدی  أساس العقود التي تتطلب إجراء دفع
 . )مشتقات الطقس( أي متغیرات مادیة أخرى  أوالمتغیرات الجیولوجیة  أومتغیرات الطقس 

  الرئیسیة التعریف بالمصطلحات: ثالثًا
ة    صلأل عقد یمنح ارتفاعًا : Financial instrumentاألداة المالیة الي   ومالي لمنشأة معین زام م الت

  .أداة ملكیة لمنشأة أخرى أو
ذ   د بموجب ھ انون،          اوالعق م الق اق بحك ذ االتف د إال تنفی ا ب ون لھم ین طرفین ال یك اق ب و اتف ف ھ التعری

ھ استالم       أو صلوبذلك فاأل ب علی و ترت ى ل ع   أوااللتزام الذي ال یكون تعاقدیا ال یعتبر أداة مالیة حت دف
  .نقدیة

  .مالي أصل أوالتزام مالي  أوة ملكیة ویمكن أن تكون األداة المالیة إما أدا
ع   ة للبی ة القابل ي : Puttable financial instrumentsاألدوات المالی ة الت ي األدوات المالی ھ

  .  شرائھا عند ممارسة خیارات البیع من قبل حامل ھذه األدوات  إعادة یجب على المصدر
  :شكلالذي یكون على  صلھو األ : Financial assetالمالي صلاأل
 نقدیة.  
 أداة ملكیة لمنشأة أخرى. 
 حق تعاقدي: 

  مالي آخر من منشأة أخرى أصلأي  أوالستالم نقدیة.  
  ة وللمبادل ة  أص ل         أومالی ن المحتم روط م ب ش رى بموج أة أخ ع منش ة م ات مالی مطلوب

 .اعتبارھا مفضلة للمنشأة
  المنشأة والتي تكون ه بواسطة أدوات الملكیة التي تملكھاإطفاءقد یتم  أوه إطفاءعقد سیتم: 

  ،ن أدوات       أولیست مشتقة بحیث تكون المنشأة ملزمة ر م دد متغی ة الستالم ع قد تكون ملزم
 . قد تضطر لذلك أوالملكیة التي تملكھا المنشأة 

  ا  إطفاءمشتقة سیتم تم    أوھ د ی ة        إطفاءق ن النقدی ت م دار ثاب ة مق یس بمبادل ا ل الي   أصل  أوھ م
ن أدوات     ت م دد ثاب ل بع ة المنشأة   آخر، ب ة المنشأة ال      .  ملكی إن أدوات ملكی ذا الغرض ف ولھ
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تالم       ود الس ا عق د ذاتھ ر بح ي تعتب من األدوات الت ي     أوتتض أة ف ة المنش لیم أدوات ملكی تس
 .المستقبل

  :أي التزام یكون : Financial liabilityااللتزام المالي
 التزام تعاقدي:  

 .مالي آخر لمنشأة أخرى أصل أولتسلیم نقدیة  -
ون           أومالیة  أصوللمبادلة  - ن المحتمل أن تك ع منشأة أخرى بموجب شروط م ة م مطلوبات مالی

 .غیر مفضلة للمنشأة
   یتم د س اءعق تم   أوه إطف د ی اءق وق   إطف أداة حق نف ك ة المنشأة وال یص وق ملكی ه بموجب أدوات حق

 .ملكیة في المنشأة
ي    عقد یدل على وجود حق  : Equity instrumentأداة الملكیة ة ف ة متبقی ا    أصول وق ملكی منشأة م

  : بعد طرح المطلوبات علیھا، ومن أمثلتھا
 .شرائھا إعادةالتي ال یلزم حاملھا مصدرھا ب: األسھم العادیة -
 .یتم توزیعھا كتوزیعات غیر نمطیة أوھا من قبل حاملھا إطفاءالتي ال یمكن :  األسھم الممتازة -
ارات الشراء المباعة     أوالضمانات  - ى        ال: خی د ممارستھا الحصول عل ا عن ي تسمح لحاملھ  أوت

  .مالي آخر أصلأي  أوشراء أسھم عادیة غیر قابلة للبیع مقابل مبلغ نقدي معین 
ن   : Fair valueالقیمة العادلة ع القیمة التي یمك ل  أو صل األ بی ین     تحوی ا ب زام بھ ي   االلت مشاركین ف

  .منتظمة في تاریخ القیاسبموجب عملیة السوق 
  .IAS 39ھو ذاتھ المستخدم في المعیار  IAS 32القیمة العادلة المستخدم في المعیار وتعریف 

ال   دة الفع عر الفائ ى     :  Effective interest rateس م عل ذي تخص دة ال عر الفائ و س ھ أساسھ
دفوعات   وًال      أوالم ة وص ألداة المالی ع ل ر المتوق ن خالل العم درة م تقبلیة المق ة المس ات النقدی المقبوض

  .االلتزام المالي أو صللأل المرحلةالقیمة  لصافي
 .المتعلق باألدوات IAS 32وھناك مصطلحات أخرى تم التطرق إلیھا في المعیار 

 وتكون األداة المالیة ھي حق ملكیة: حق ملكیة أوتحدید كیفیة  تصنیف  األداة المالیة كالتزام : رابعًا
إذا ) 2( ،مالي آخر لمنشأة أخرى    أصل أوتسلیم نقدیة ال تتضمن األداة التزام تعاقدي ل) 1( :فقط عندما

در،       إطفاءقد یتم  أوكانت األداة سیتم  ل المص ن قب ة م ة مملوك وق ملكی اً  ھا بحق ون التزام ت   وتك إذا كان
ا ،   لیست مشتقة     أومشتقة تتضمن التزام تعاقدي للمنشأة المصدرة لتسلیم عدد متغیر من حقوق ملكیتھ

ة  ھا فقط من قبإطفاءسیتم  ت       أصل  أول المصدر بمبادلتھ قیمة ثابتة من النقدی دد ثاب ل ع الي آخر مقاب م
  .من حقوق ملكیتھا المملوكة من قبلھا

 إعادة وھي األدوات المالیة التي یجب على المصدر: التعریف باألدوات المالیة القابلة للبیع: خامسًا
وھذه األدوات تصنف كمطلوبات مالیة شرائھا عند ممارسة خیارات البیع من قبل حامل ھذه األدوات، 

  .إال ما یظھر منھا عند التصفیة
جزء ملكیة وجزء آخر یمثل  وھي أدوات مالیة تتضمن: التعریف باألدوات المالیة المركبة: سادسًا

 .لسندات القابلة للتحویلا، مثل واحد التزام من وجھة نظر المصدر في آن
: ومن أمثلتھا: ھا بأدوات ملكیة إطفاءالتي سیتم  طفاءلة لإلالتعریف باألدوات المالیة القاب: سابعًا

 .المشتقات والخیارات والمشتقات الضمنیة 
شرائھا، وتعرض ضمن حقوق  إعادةبوھي أسھم الشركة التي تقوم  :التعریف بأسھم الخزینة: ثامنًا

 .الملكیة مطروحة
زیعات المدفوعة لحملة األسھم التو) أ( :عرض الفوائد والتوزیعات والخسائر والمكاسب:تاسعًا

یتم االعتراف بھا في حقوق الملكیة بجعلھا دائنة، وحقوق الملكیة : المصنفة كحقوق ملكیة ةتداولالم
المصنفة  ةتداولالمالتوزیعات المدفوعة لحملة األسھم ) ب.(مدینة من خالل األرباح المحتجزة

 الخسائر أوقائمة األرباح العتراف بھا في یتم ا: طفاءكمطلوبات كاألسھم الممتازة محددة فترة اإل
  .التوزیعات المستحقة الدفع عند تأجیل دفعھا أوبجعلھا مدینة، وحساب النقدیة دائنا عند دفعھا نقدا 
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 أوقائمة األرباح یتم االعتراف بھا في : المطلوبات المالیة إطفاءالمكاسب والخسائر المتعلقة ب) ج(
 .یتم االعتراف بھا كتغیر في حقوق الملكیة: یل أدوات حقوق الملكیةتمو إعادةو إطفاء) د.(الخسائر
التصریح عن صافي القیمة المتحصلة التي تمثل :  صداراإلالتعریف بالمقاصة وتكالیف : عاشرًا

ویتم المحاسبة عن . المقاصة في ظل شروط معینة إجراءوالمطلوبات، ویجوز  صولالفرق بین األ
بطرحھا  من حقوق ) خالفا لما في اندماج األعمال(تناء أدوات الملكیة اق إعادة أو إصدارتكالیف 

  .الملكیة  بعد استبعاد منافع ضریبة الدخل ذات العالقة
لألعضاء  ھاإصداریتعلق التفسیر باألدوات المالیة التي یتم : IFRIC 2عرض التفسیر : عشر أحد

ملكیة لألعضاء في المنشأة ذات العالقة، نیة والتي تعتبر دلیال على وجود حقوق وافي المنشآت التع
نیة ببعض خصائص حقوق الملكیة، وكذلك تعطي حاملھا واتتمیز حصص األعضاء في المنشآت التع

  .الحق في طلب تسویتھا بنقدیة
 IPSAS 30مع المعیار  IFRS 7مقارنة المعیار : اثنا عشر

لیة كعقود تأمین إذا صرحت المنشآت للمنشآت معاملة عقود الكفاالت الما IAS 32أجاز المعیار . 1
ذات الخیار ما عدا المنشآت  IPSAS 28، بینما أجاز المعیار  عن مثل ھذه العقود كعقود تأمین

  .أن عقود الكفاالت المالیة ھي بمثابة عقود تأمین بشكل واضح تصرحالتي لم 
، حقوق ئمة الدخل المنفصلةقا أو كقائمة الدخل الشامل: في مسمیات بعض القوائم المالیة االختالف.2

حقوق الملكیة، وفق معاییر / صولوقائمة األداء المالي، صافي األ IFRSsالملكیة، وفق معاییر 
IPSASs.  

بین الدخل  IAS 32، بینما فرق المعیار یرادبین مفھومي الدخل واإل IPSAS 28لم یفرق المعیار .3
  .یرادواإل

یتعلق بتحدید الترتیبات التي تعتبر في جوھرھا  افيإضدلیل تطبیق  IPSAS 28تضمن المعیار . 4
  .تعاقدیة

وااللتزامات التي  صولاعتبار األبتوقیت یتعلق  إضافيدلیل تطبیق  IPSAS 28تضمن المعیار . 5
  .التزامات مالیة أو أصولغیر التبادلیة ك یرادتظھر بسبب العملیات اإل

المتعلق بأسھم األعضاء في  IFRIC 2یر مبادئ من التفس IPSAS 28تضمن الملحق بالمعیار . 6
  .نیة واألدوات المماثلةاوالمنشآت التع

 IASعن تلك التي تضمنھا المعیار  IPSAS 28تختلف الحكام االنتقالیة التي تضمنھا المعیار . 7
یزود بأحكام انتقالیة لتلك المنشآت التي تطبق المعیار للمرة  IPSAS 28، وذلك كون المعیار 32
  .لىواالستحقاق للمرة األ أساس إلىالتي تطبق المحاسبة المستندة  وألى واأل
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  Earning Per Share(EPS)عائد السھم 
  ) IAS 33المعیار ( 

  
ار : ًالأو ار   : IAS 33 عرض خلفیة عامة عن المعی ى ویتطرق المعی ة احتساب    إل د   وكیفی عرض عائ

ة        ي والمخفض للمساعدة في المقارنة بینساسالسھم األ ة المختلف رات المالی ین الفت ة وب المنشآت المختلف
اییر    وال ، في استثمار أموال المنشأة  دارةلذات المنشأة، ولمعرفة ربحیة المنشأة وكفاءة اإل ي مع یوجد ف

IPSASs مقابل لھذا المعیار .  
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة : ثانیًا

ذ   أداة ملكیة تمثل ج :Ordinary Shares السھم العادي دار ا إلأساس زءا من رأس مال المنشأة تتخ  ص
  .كل فئات أدوات الملكیة األخرى في الشركة

ل     ادي المحتم ة   :Potential ordinary share السھم الع ؤدي      أوأداة مالی ن أن  ی د یمك ى عق  إل
ة   ھم عادی ى أس ھ عل ا حصول حامل ن أمثلتھ دیون ، وم ل   أوال ة للتحوی ندات القابل ىالس ة إل ھم عادی ، أس

ة  إلىألسھم الممتازة القابلة للتحویل  ا ارات  ، warrantsالضمانات  ، أسھم عادی وق  ، optionsالخی حق
وظفین ، Shares rightsاألسھم   ھم الم ط شراء أس ھم  ، خط ة لشراء أس وق التعاقدی ات ، الحق  أواتفاقی
ة  أدوات دی أوأي أدوات ملكیة ، )كالتي تظھر في اندماج األعمال(الطارئة  صدارعقود اإل ن أخرى قابل
 .عادیة  أسھم إلىللتحویل 

الخسائر المتعلقة بحملة األسھم العادیة على المتوسط  أوھو ناتج قسمة األرباح : يساسعائد السھم األ 
  . خالل الفترة المحاسبیة ةتداولالمالمرجح لعدد األسھم العادیة 

د السھم     :Dilutionالتخفیض  ي عائ ي خسارة ال    أوالتخفیض ف ادة ف راض     الزی ن االفت سھم الناتجة ع
د تمت       إلىبأن األدوات المالیة القابلة للتحویل  ارات ق ا، وأن الضمانات والخی أسھم عادیة قد تم تحویلھ

  .ممارستھا
التخفیض في خسارة السھم الناتجة عن  أوالزیادة في عائد السھم  :Anti-dilutionعدم التخفیض 

أسھم عادیة قد تم تحویلھا، وأن الضمانات  إلىحویل االفتراض بأن األدوات المالیة القابلة للت
  .والخیارات قد تمت ممارستھا

د السھم األ   یتم: بیان متطلبات عرض عائد السھم: ثالثًا ة     ساس عرض عائ تن قائم ى م ض عل ي والمخف
مل دخل الش ة  أو(ال اح قائم ائر أواألرب ي) الخس ا یل ربح ) 1(: لم تمرة   أولل ات المس ن العملی ارة م الخس

ة       أوللربح ) 2.(رتبطة بحملة األسھم العادیة في الشركة األمالم ة األسھم العادی الخسارة المرتبطة بحمل
ح                ي رب اركة ف ف للمش ق مختل ا ح ي لھ ة والت ھم العادی ات األس ن فئ ة م ل فئ ك لك ركة األم وذل للش

رة ھم األ)3.(الفت د الس رض عائ وم بع رات  ساسأن تق ل الفت ي ك ة ف ذات الطریق ض ب ي والمخف
البة   ساسأن تقوم بعرض عائد السھم األ) 4.(عروضةالم یم س أي خسارة  (ي والمخفض حتى لو كانت الق

ر مستمرة فیجب اإل   )5).(للسھم د السھم األ    فصاح وإذا صرحت المنشأة عن عملیات غی ن عائ ي ساس ع
ة   اح  والمخفض المتعلق بالعملیات غیر المستمرة سواء كان ذلك على متن قائم ن   أو الخسائر  أواألرب م

 .خالل المالحظات الملحقة بالقوائم المالیة

  :ویتم احتسابھ وفق المعادلة التالیة: يساسھم األبیان كیفیة احتساب عائد الس: رابعًا 
  توزیعات األسھم الممتازة - الربح                                                

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =ي ساسعائد السھم األ
  .ةتداولالمالمرجح لعدد األسھم العادیة  المتوسط                                          

خسارة بحملة األسھم العادیة، ویمكن عرضھ بغض النظر عن ویمكن أن یكون الربح یتعلق  -
غیر مستمرة، كذلك یمكن عرضھ منفصال  أوربح مستمرة كانت تولید ال إلىالعملیات التي أدت 
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على حدا، ویمكن عرض عائد السھم من العملیات  للعملیات المستمرة وللعملیات غیر المستمرة كّل
  .غیر المستمرة ضمن المالحظات

 اءطففالمقصود بھا توزیعات األسھم الممتازة غیر محددة فترة اإل: توزیعات األسھم الممتازةأما  -
وغیر القابلة لالستدعاء، أي تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة ولیست األسھم الممتازة القابلة لالستدعاء 

، والتي یتم تصنیفھا ضمن المطلوبات، وتعتبر التوزیعات التي تدفع عن األخیرة طفاءوالمحددة فترة اإل
فتعتبر لى ودفع عن األ، أما التوزیعات التي تالخسائر أواألرباح مصروفات یتم تحمیلھا لقائمة 

  .توزیعات أرباح
 ةتداولالم، فیقصد بھ عدد األسھم العادیة ةتداولالمللمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة وبالنسبة  -

  .بعین االعتبار صداربعد تعدیلھا بمعامل ترجیح زمني معین یأخذ تاریخ اإل
ین، ویكون ھذا عند تأسیس أسلوبوفق  ةتداولالمیتم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  -

ممارسة األسھم العادیة المحتملة خالل  أواألسھم على مدى تواریخ زمنیة مختلفة،  إصدارالمنشأة و
ممارسة األسھم العادیة المحتملة في بدایة الفترة  أواألسھم العادیة  إصداركان إذا الفترة المالیة، أما 

حاجة الحتساب المتوسط المرجح، وھناك عدید من العملیات التي تؤثر فترة مالیة سابقة فال  أوالمالیة 
  .ي من خالل التأثیر على أحد عناصرهساسعلى عائد السھم األ

ھو انخفاض نصیب السھم   Dilutionوالتخفیض : ھم المخفضبیان كیفیة احتساب عائد الس: خامسًا
افتراض تحویل  أوخیارات والضمانات زیادة نصیبھ من الخسائر بافتراض ممارسة ال أومن األرباح 

  :أسھم عادیة، ویتم احتسابھ وفق المعادلة التالیة إلىراق المالیة القابلة للتحویل واأل

  توزیعات األسھم الممتازة - الربح                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =عائد السھم المخفض 
  .ةتداولالمالمرجح لعدد األسھم العادیة  المتوسط                                 

ویرتبط عائد السھم المخفض بھیكل رأس المال المعقد الذي ال یقتصر على األسھم العادیة فحسب بل 
  .یضم أیضا األسھم الممتازة والخیارات والضمانات والسندات القابلة للتحویل

تعدیل األرباح بفائدة   إلى ضافةي باإلساسؤخذ بعین االعتبار ما ورد عند احتساب عائد السھم األوی
السندات القابلة للتحویل وفائدة األسھم الممتازة القابلة لالستدعاء بعد الضریبة، أما توزیعات األسھم 

لق بالمتوسط المرجح لعدد الممتازة غیر القابلة للتحویل فیستمر ظھورھا بالمعادلة أعاله، وفیما یتع
 أوضمانات  أو، فیعدل بعدد األسھم العادیة المحتملة نتیجة لوجود خیارات ةتداولالماألسھم العادیة 

  .أسھم عادیة  إلىأسھم ممتازة قابلة للتحویل  أوأسھم عادیة  إلىسندات قابلة للتحویل 
ًا د: سادس ات اإل تحدی احمتطلب ن اإل  ، فص ة م من مجموع احاتویتض ي   فص ا یل ق بم یم ) 1(: تتعل الق

الخسارة  أوي والمخفض، وتسویة ھذه القیم في الربح ساسالمستخدمة كبسط في احتساب عائد السھم األ
رة  ن الفت ركة األم ع ة بالش ي    ) 2(، المرتبط ام ف تخدمة كمق ة المس ھم العادی دد األس رجح لع دل الم المع

ة  ) 3(، البعض بعضھا ي والمخفض وتسویتھا معساساحتساب عائد السھم األ ل   األدوات المالی ي تمث الت
ة    ) 4(السھم العادیة المحتملة  ات المرتبطة باألسھم     أووصف للعملیات المرتبطة باألسھم العادی العملی

ربح     ) 5(المالي  بالغاإلالعادیة المحتملة التي تظھر بعد تاریخ  ا لل د خالف  أوالقیم المتعلقة بالسھم الواح
 .الخسارة للسھم الواحد أوالربح ومستمرة، العملیات غیر المستمرة، الخسارة من العملیات ال
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  المرحلیة التقاریر المالیة
Interim Financial Reporting  

  )IAS 34المعیار (
  
الحد األدنى من  إلىویتطرق المعیار : وتحدید نطاقھ IAS 34عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

ھا عن جزء من السنة إصداروالمتضمن القوائم المالیة التي یتم  حليالمرمحتویات التقریر المالي 
 االعتراف والقیاس التي ینبغي تطبیقھا، ویتعلق بھ التفسیر  ومفاھیم) نصف سنویة أوربع ( المالیة

IFRIC 10التغیرات  إبراز)2.(ترشید عملیة اتخاذ القرارات)1: (، وتحقق مجموعة من المزایا وھي
مقابل  IPSASsمعاییر یوجد في وال ، د القوائم المالیة والتغیرات فیھة اتجاه بنومعرف)3.(الموسمیة

 .لھذا المعیار
   التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

ة       بالغالفترة اإل ھي :Interim period المرحلیةالفترة  ة الكامل ن السنة المالی ل ع ي تق ة الت     یة المالی
  ).سنویة نصف أوالنموذج الغالب لھا ربع ( 

الي  ر الم يالتقری ى    :Interim financial report المرحل وي عل ذي یحت الي ال ر الم و التقری ھ
  .مجموعة  كاملة و مختصرة من القوائم المالیة لفترة تقل عن السنة المالیة الكاملة للمنشأة

الي المختصرة      ز م ة مرك ة    :Condensed statement of financial positionقائم ھي قائم
  .تبین المركز المالي للمنشأة في ذلك التاریخ المرحلیةكز مالي تعد في نھایة الفترة المالیة مر

امل مختصرة      ة دخل ش ة   :Condensed statement of comprehensive incomeقائم قائم
  .تبین نتیجة األعمال للمنشأة عن الفترة المرحلیةدخل تعد عن الفترة المالیة 

د    قائمة  :Condensed statement of cash flow صرةقائمة تدفقات نقدیة مخت ة تع دفقات نقدی ت
  .تبین المركز النقدي للمنشأة عن الفترة المرحلیةعن الفترة 

قائمة الدخل )2. (مختصرةالمالي المركز القائمة )1(: المرحليبیان شكل ومحتویات التقریر : ثالثًا
قائمة مختصرة للتغیرات في حقوق )4. (تصرةقائمة التدفقات النقدیة المخ)3. (الشامل المختصرة

  .مالحظات منتقاة)5. (الملكیة
مجامیع البنود الفرعیة ) 2.(البنود الرئیسیة)1: (المرحلیةتحدید مكونات القوائم المالیة  :رابعًا

 IASالمالحظات التفسیریة المطلوبة بموجب المعیار ) 3.(الموجودة في القوائم المالیة السنویة الحالیة
 .مضللة المرحلیةیجعل القوائم المالیة  ھاإلغاءة إذا كان إضافیأي بنود رئیسیة )4.( 34

 قائمة مركز مالي )1( :المرحلیةتحدید الفترات التي یمكن تغطیتھا بموجب القوائم المالیة : خامسًا
المالیة  مقارنة كما ھي في نھایة السنة قائمة مركز ماليالحالیة  المرحلیةكما ھي في نھایة الفترة 

متراكمة للسنة المالیة  شامل الحالیة وقائمة دخل المرحلیةعن الفترة شامل قائمة دخل )2.(السابقة
والسنة  المرحلیةالفترة (ذاتھا المرحلیةمقارنة للفترات شامل الحالیة  حتى تاریخھ، مع قوائم دخل 

في حقوق الملكیة متراكمة للسنة  قائمة تبین التغیرات)3.(من السنة المالیة السابقة) المالیة لتاریخھ
المالیة الحالیة حتى تاریخھ، مع قائمة مقارنة للسنة المقارنة للفترة حتى تاریخھ من السنة المالیة 

قائمة تدفقات نقدیة متراكمة للسنة المالیة الحالیة حتى تاریخھ، مع قائمة مقارنة للفترة ذاتھا )4.(السابقة
  .من السنة المالیة السابقة

تعلیقات )2.(التغیرات في السیاسات المحاسبیة)1: (تحدید المالحظات التفسیریة المنتقاة: ًاخامس
البنود غیر )3.(المرحلیةالدوریة المتعلقة بالفترة  أوتفسیریة توضح العملیات التشغیلیة الموسمیة 

راق المالیة واأل إطفاءشراء و إعادةات وإصدار)5.(طبیعة التغیرات في التقدیرات وقیمھا)4.(العادیة
 إجمالي أوالتوزیعات المدفوعة سواء كانت على مستوى السھم الواحد، )6.(الممثلة للمدیونیة والملكیة

األحداث الھامة التي تلي الفترة )8.(القطاعي فصاحبعض البنود من اإل)7.(التوزیعات بشكل عام 
 .حظات أخرىمال)11.(االستثمارات طویلة األجل)10.(اندماجات األعمال)9.(مرحلیةال
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یجب علیھا مراعاة األمور التالیة التي : المرحلیةتحدید كیفیة قیاس بنود القوائم المالیة : سادسًا
فرضیة )2.(IFRSsالعرض العادل وااللتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ) 1(:وردت في المعیار

یة النسبیة ومستوى األھم)4.(االستحقاق أساس إلىالمحاسبة المستندة )3.(االستمراریة
 . .المعلومات المقارنة)6.(المقاصة)5.(التجمیع

یتم عرض المعلومات التي یعتقد أنھا مھمة نسبیا، وھي : مناقشة كیفیة تطبیق األھمیة النسبیة: سابعًا
 .المرحلیةالمعلومات المالئمة الالزمة لفھم المركز واألداء المالیین للمنشأة خالل الفترة 

واالنخفاض  المرحلیةیتعلق الفسیر بالتقاریر المالیة :   IFRIC 10طلبات التفسیر عرض مت: ثامنًا
، وال  صولمالي تقدیر االنخفاض في قیم األ  إبالغ، حیث أنھ یجب على في تاریخ كل صولفي قیم األ

  . المعترف بھا سابقا صولیجوز عكس خسائر االنخفاض في قیم بعض األ
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  صولاالنخفاض في قیم األ
Impairment of Assets 

  )IPSAS 26و  IPSAS  21والمعیاران  IAS 36المعیار (
ار   : ًالأو ن المعی ة ع ة عام ار : IAS 36عرض خلفی رق المعی ى تط یم األ إل ي ق اض ف ولاالنخف ، ص

دور ال  ى أن األ     محاور وت د عل ر   صول الرئیسیة حول التأكی ر  أوت ملموسة  سواء كان   ةتداول المغی غی
ة      اب القیم ة احتس ف بكیفی ة لالسترداد والتعری ا القابل ن قیمھ د ع ا ال یزی ر بم ب أن ال تظھ ملموسة یج

ترداد،   ة لالس یم األ   والقابل ي ق اض ف ائر االنخف راف بخس ة االعت ولكیفی ھا،   ص ھا وعكس ة قیاس وكیفی
ى  وتحدید المؤشرات التي تدل على االنخفاض، والتعریف بالقیم المتعلق ة بقیاس االنخفاض، التعرف عل

ات اإل   د متطلب ھرة، وتحدی ة الش ي قیم اض ف د االنخف ة تحدی احكیفی اض فص ة باالنخف ھ ، المتعلق ویقابل
  . IPSAS  26و IPSAS 21المعیاران

ات       ینطبق المعیار: IAS 36تحدید نطاق المعیار : ثانیًا دات، الممتلك ات، المنشآت والمع ى الممتلك عل
ة   صولتم قیاسھا بالتكلفة، األالمستثمرة التي ی غیر الملموسة، الشھرة، االستثمارات في الشركات التابع

ارین    إعادةالتي تظھر بقیم تم  صولالعقود المشتركة، األ أوالزمیلة  أو  IAS 16تقدیرھا بموجب المعی
اء ،       صول المخزون ، األوال ینطبق على . IAS 38و ود البن ي تظھر بموجب عق الضریبة   أصول الت

افع الموظفین ، األ    صول المستحقة ، األ  ي تظھر بموجب من تثمرة   صول الت ات المس ة  ، الممتلك المالی
ة  ، األ       صول التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  ، األ ة العادل تم قیاسھا بالقیم ي ی ة الت ي   صول البیولوجی الت

  .المقتناة للبیع  صولتظھر بموجب عقود التأمین ، األ
  المصطلحات الرئیسةبتعریف ال: ثالثًا

اض  ارة االنخف ة  يھ :Impairment lossخس ادة القیم ةزی ترداد   المرحل ة لالس ة القابل ن القیم ع
  .وحدة تولید النقد أو صللأل

ا األ   :Carrying Amount صللأل المرحلةالقیمة  ي   صل ھي القیمة التي یظھر بھ ة المركز   ف قائم
  .المتراكمةنخفاض و خسائر اال المتراكم ھالكبعد طرح اال المالي

ترداد  ة لالس ة القابل ع   :Recoverable Amountالقیم روفات البی ا مص ة ناقص ة العادل ي القیم ھ
ة       ( ة البیعی ت محل صافي القیم د حل ا      أو) Net Selling Price (NSP)وق ي االستخدام أیھم ة ف القیم

  .أعلى 
بموجب عملیة  صلن بیع األھي القیمة التي یمكن الحصول علیھا م :Fair Valueالقیمة العادلة 

  .مشاركین في السوق في تاریخ القیاسبین أطراف  منتظمة
ھي القیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة المستقبلیة : Value in Useالقیمة في االستخدام 

  ) .التخلصعند و االستخدام المستمر(وحدة تولید النقد  أو صلألاالمتوقعة من 
تولد تدفقات نقدیة  صولھي اصغر مجموعة من األCash Generating Unit: وحدة تولید النقد 

وحدات  أو أصولالواردة من أحد كبیر عن التدفقات النقدیة  إلىمن االستخدام المستمر ومستقلة  واردة
  .تولید نقد أخرى 

 : ھي Reconstructionالھیكلة  إعادة
  إقصاء خط أعمال أوبیع. 
 إغالق مناطق جغرافیة لألعمال. 
 التغیرات في الھیكل اإلداري. 
 تنظیم جوھریة في الشركة إعادة. 

ن األ    ضافیالتكالیف اإل :Costs to sellتكالیف البیع  التخلص م ا مباشرة ب  أو صل ة التي یمكن ربطھ
  .باستثناء التكالیف التمویلیة ومصروف ضریبة الدخل صولالتخلص من مجموعة األ

ة    :بیان كیفیة  قیاس االنخفاض : رابعًا ادة القیم ة یقاس االنخفاض بزی ة لالسترداد،     المرحل ن القابل ع
 .القیمة في االستخدام أیھما اعلى أووتقاس القیمة القابلة لالسترداد بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع 
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ة السوقیة   :  مثلمؤشرات خارجیة )أ( إلىوتقسم : مؤشرات االنخفاض تحدید : خامسًا اض القیم  انخف
ي       العالقة، وذي  صللأل ادة ف وانین، والزی ا واألسواق  واالقتصاد والق التغیرات السلبیة في التكنولوجی

ركة     ھم الش وقیة ألس ة الس اض القیم وقیة، وانخف دة الس عار الفائ ىأس ة  إل ا دون القیم ةم . المرحل
ادي لأل    التقادم: مثلمؤشرات داخلیة )ب( ار الم ءا جز  صل ، و أن یكون األ صل التكنولوجي، واالنھی

ة   ن عملی ادةم اء  إع أة،     أوالبن ع للمنش ر المتوق یئ غی ھ، واألداء االقتصادي الس تخلص من ة لل اك نی ھن
 .صلوانخفاض التدفقات النقدیة من األ

الیف     : القیمة القابلة لالسترداد  )أ: (تحدید القیم المتعلقة باالنخفاض: سادسًا ة ناقصا تك ة العادل القیم
وھي السعر المحدد في االتفاقیة ناقصا  :  القیمة العادلة) ب(أیھما أعلى،  القیمة في االستخدام أوالبیع 

ن األ   تخلص م اریف ال لمص وق    أو، ص عر الس ي س ز  أوھ عر الم اريأوس ي  ) ج.(دة الج ة ف القیم
ن لأل         :االستخدام ة م تقبلیة المتوقع ة المس دفقات النقدی ة المخصومة للت ة الحالی دة   أو صل وھي القیم وح
 ) .تخدام المستمر وعند التخلصاالس(تولید النقد 

دما      :  بیان كیفیة االعتراف بخسائر االنخفاض وقیاسھا : سابعًا اض عن راف بخسائر االنخف تم االعت ی
ة    ن القیم ل م ترداد اق ة لالس ة القابل ون القیم ةتك ب  المرحل اریف یج اض مص ائر االنخف ل خس ، و تمث

ا  اح   تحمیلھ ة األرب ائر  أولقائم ق  الخس ت تتعل ادة ب إال إذا كان یم لأل  إع لتقی راف     ص تم االعت ث ی حی
دیل قسط اال    اض تع  ھالك بتغیرات القیمة مباشرة في حقوق الملكیة،  یتطلب االعتراف بخسائر االنخف

 .للفترات المستقبلیة
ة     صولاصغر مجموعة من األ وھي: التعریف بوحدات تولید النقد: ثامنًا دفقات نقدی د ت ن   واردةتول م

د     أو أصول الواردة من حد كبیر عن التدفقات النقدیة  إلىتقلة االستخدام المستمر ومس د نق دات تولی وح
ى     صلفحص األ إمكانیةأخرى ، ویجب فحصھا من أجل االنخفاض عند عدم  اء عل ك بن على حدا وذل

 .من النقدیة والنقدیة المعادلة الواردةالتدفقات 
عًا ھرة   : تاس ة الش ي قیم اض ف اس االنخف ة قی د كیفی ن : تحدی تخدام  یمك ھرة باس اس الش لوبقی : ینأس

ا، والشھرة            جمالیالشھرة اإل ر المسیطر علیھ وق غی دة للحق ك العائ ي ذل ا ف ة الخاصة بالشركة ككل بم
ل     إطفاءالجزئیة الخاصة فقط بحقوق الشركة األم، ویجب فحصھا سنویا ، وال یوجد  تظم للشھرة، ب من

 .م عكس االنخفاض في الشھرةحقق خسائر االنخفاض فیھا، وال یتت عندیتم تخفیضھا 
ة         : بیان كیفیة عكس خسائر االنخفاض: عاشرًا ة القابل د القیم دما تزی اض عن س خسائر االنخف تم عك ی

اح   ویعترف بالخسائر المعكوسة ضمن  لالسترداد عن القیمة المرحلة، ة األرب ، إال إذا  الخسائر  أوقائم
الفائض بھا، وال یتم عكس خسائر االنخفاض في معینة حیث یتم زیادة  أصولتقییم  إعادةكانت تتعلق ب

 .الشھرة
 فصاح واإل صول حسب فئة األ فصاحوتتعلق باإل: عن االنخفاض فصاحتحدید متطلبات اإل: عشر أحد

ي    ا ف رف بھ ة المعت اض المعكوس ائر االنخف اض وخس ائر االنخف اعي لخس اح القط ة األرب  أوقائم
  أخرى إفصاحات، والخسائر

 IPSAS 26و IPSAS 21مع المعیارین  IAS 36لمعیار مقارنة ا: اثنا عشر
ار . 1 رض المعی د تع ى IAS 36لق اییر  إل ن مع ام، ولك كل ع اض بش ت  IPSASsاالنخف ىتطرق  إل

ام     صولفي األاالنخفاض  ار    في منشآت القطاع الع ارین، المعی ي معی ى وتطرق   IPSAS 21ف  إل
ي األ  اض ف ولاالنخف ار   ص رق المعی د، وتط دة للنق ر المول ى IPSAS 26 غی ي   إل اض ف االنخف

  .المولدة للنقد صولاأل
ار  ال ینطبق . 2 ى األ  IPSAS 21المعی م       صول عل ي ت د الت دة للنق ر المول اریخ     إعادة غی ي ت ا ف تقییمھ

ار   وال كذلك ، IPSAS 17المعاملة البدیلة وفق المعیار  ببموج بالغاإل ق المعی  IPSAS 26ینطب
م    صولعلى األ ي ت اریخ اإل    عادة إالمولدة للنقد الت ي ت ا ف الغ تقییمھ ق      ب ة وف ة البدیل بموجب المعامل
ار  ، IPSAS 17المعیار  دات      IAS 36بینما لم یستثٍن المعی ات، المنشآت والمع ھ الممتلك ن نطاق  م

  .بالغتقییمھا في تاریخ اإل إعادةالتي تم المولدة وغیر المولدة للنقد و
ى األ  IPSAS 26ال ینطبق المعیار . 3 ر ا  صول عل تم    غی ي ی تظم     إعادة لملموسة الت ا بشكل من تقییمھ

  .صولمن نطاقھ ھذه األ IAS 36بالقیمة العادلة، بینما لم یستثٍن المعیار 
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ار       .4 ق المعی ي االستخدام وف ة ف اس القیم دمات األ    IPSAS 21یتم قی ة لخ ة الحالی ة   صل بالقیم المتبقی
ار    المحتملة بموجب مداخل متعددة، بینما یتم قیاس ھذه القیمة ق المعی ة   IAS 36وف ة الحالی ، بالقیم

  .صلللتدفقات النقدیة المستقبلیة من األ
ار    . 5 ار    IPSAS 26تعتبر الشھرة خارج نطاق المعی ا تضمن المعی ة    IAS 36، بینم ات مكثف متطلب

د    دات تولی ودلیال حول االنخفاض في الشھرة، وتخصیص الشھرة لوحدات تولید النقد، وفحص وح
  .غایات االنخفاضالنقد والشھرة ل

ا لأل  IPSAS 26تضمن المعیار . 6 ذلك     صول تعریف د وك دة للنق ز األ  إضافة المول دة   صول لتمیی المول
  .غیر المولدة للنقد صولللنقد عن األ

  .IAS 36والوارد في المعیار  IPSAS 26تم تعدیل تعریف وحدة تولید النقد بموبج المعیار . 7
ي حین   صول متطلبات تتعلق بھذه األ أوالمنشأة  صولفا ألتعری IPSAS 26لم یتضمن المعیار . 8 ، ف

  .المنشأة ومتطلبات ودلیال لمعاملتھا صولتعیرفا أل IAS 36تضمن المعیار 
ة لصافي        IPSAS 26لم یتعامل المعیار . 9 ة المرحل ادة القیم ة بزی ة المتعلق المنشأة   أصول مع الحقیق

اض، بین  ار     عن القیمة السوقیة للمنشأة كمؤشر انخف ا المعی ا تعامل معھ د     IAS 36م ن الح كجزء م
  .األدنى لمؤشرات االنخفاض

اض،     صلالتغیر في القیمة السوقیة لأل IPSAS 21لم یتضمن المعیار . 10 ى االنخف ا  كمؤشر عل بینم
  .IAS 36یعتبر االنخفاض الھام في القیمة السوقیة مؤشرا لالنخفاض بموجب التغیر 

اض      صللقرار بالتوقف عن بناء األا IPSAS 21تضمن المعیار . 11 ھ مؤشر لالنخف اء من قبل االنتھ
  .IAS 36كمؤشر لعكس االنخفاض، وال یوجد مقابل لذلك في المعیار  صلواستئناف بناء األ

ار    . 12 ات األ   IAS 36استثنى نطاق المعی ض فئ ار         صول بع ن نطاق المعی تثناءھا م تم اس م ی ي ل الت
IPSAS 21ل األ ول، مث ة  ص ي، البیولوجی اط الزراع ة بالنش ولالمتعلق تحقة،  أص ریبة المس الض

ؤمن          صول تكالیف االقتناء المستحقة، األ  ة للم وق التعاقدی ي تظھر بموجب الحق ر الملموسة الت غی
دخل    ةتداول المغیر  صولالمتعلق بعقود التأمین، األ IFRS 4والتي تدخل في نطاق المعیار  ي ت الت

ار     اق المعی ي نط ق با  IFRS 5ف ولألالمتعل ر   ص ر    ةتداول المغی ات غی ع والعملی اة للبی المقتن
  .المستمرة

ار  . 13 ى  IPSAS 21تطرق المعی ي األ   إل اض ف ي        صول االنخف ك ف ل ذل ا یقاب د م ردة، وال یوج المنف
  .IAS 36لوحدة تولید النقد كما ھي معرفة في المعیار  IPSAS 21المعیار 

نفس ا   صولأل IPSAS 21تطرق المعیار . 14 ا     المنشأة ب ي تطرق فیھ ة الت ى لطریق ر   صول األ إل غی
ار   رق المعی ا تط رى، بینم د األخ دة للنق ا IAS 36المول د ذات   إلیھ د النق دات تولی ن وح زء م كج

  .العالقة
ار  . 15 ب المعی ري بموج ع القس ل البی ا   IPSAS 26ال یمث ع، بینم الیف البی ا تك ة ناقص ة العادل القیم

  .المنشأة على البیع الفوري أجبرتإذا  IAS 36العكس بموجب المعیار 
ي تساھم      صولمتطلبات ودلیال على معاملة األ IPSAS 26تضمن المعیار . 16 د الت دة للنق غیر المول

ار      رق المعی ا تط د، بینم دة للنق ر المول طة غی ي األنش ذلك ف د وك د النق دات تولی ي وح  IAS 36ف
  .ذلك في األنشطة غیر المولدة للنقدغیر المولدة للنقد التي تساھم في وحدات تولید النقد وك صوللأل

ار  . 17 ق ب    IPSAS 26تضمن المعی یال یتعل ات ودل د     صول تشخیص األ  إعادة متطلب دة للنق ن المول م
تم    فصاحغیر المولدة للنقد، والعكس، وكذلك تطلب المعیار من المنشآت اإل إلى ي ی عن الطریقة الت

ین األ  ز ب ا التمیی ولبموجبھ ر  ص ك غی د وتل دة للنق ي    المول ذلك ف ل ل د مقاب د، وال یوج دة للنق المول
  . IAS 36المعیار 

كقائمة الدخل الشامل ، الدخل،القیمة القابلة لالسترداد وفق : المصطلحات المستخدمةاالختالف في .18
، قیمة الخدمة القابلة لالسترداد، وفق معاییر یرادوقائمة األداء المالي، اإل IFRSsمعاییر 

IPSASs.  
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  الطارئة صوللمطلوبات الطارئة واألالمخصصات، ا
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  

  )IPSAS 19والمعیار  IAS 37المعیار (
  

المخصصات  إلىوقد تطرق المعیار :  نطاقھتحدید و IAS 37عرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو
 فصاحاتلمحاسبة عنھا، والحد األدنى من اإلالطارئة، وكیفیة ا صولوالمطلوبات الطارئة واأل

  .IPSAS 19، ویقابلھ المعیار المتعلقة بتوقیتھا وطبیعتھا وقیمھا

   الرئیسیة التعریف بالمصطلحات: ثانیًا
  .التزام غیر مؤكد القیمة والتوقیت :Provisionالمخصص 

زام  تج ع    : Liabilityااللت ع أن ین ابق، ویتوق دث س ة لح الي كنتیج زام ح اءن الت ارج  إطف دفق خ ه  ت
 ).صولاأل(للموارد المتمثلة بالمنافع االقتصادیة 

 :Contingent Liabilityااللتزام الطارئ 
   ور دث     أوالتزام محتمل یظھر كنتیجة ألحداث سابقة  یتأكد وجوده بظھ دم ظھور ح ن    أوع ر م أكث

 .األحداث المستقبلیة التي ال تكون كاملة تحت سیطرة  المنشأة
 دم   التزام حا ة لي كنتیجة لحدث سابق ولكن لم یتم االعتراف بھ نظرا لع ة ،    إمكانی  أوقیاسھ بموثوقی

 .من المنشأة) منافع اقتصادیة(ه تدفق موارد إطفاءأنھ من غیر المحتمل  أن یتطلب 
لاأل ارئ  ص ل:Contingent Asset الط وده     أص د وج ابقة  یتأك داث س ة أح ر نتیج ل یظھ  محتم

 .أكثر من األحداث المستقبلیة التي ال تكون كاملة تحت سیطرة  المنشأة أوث عدم ظھور حد أوبظھور 
تج    أوحدوث التزام قانوني  إلىالحدث الذي یؤدي :   Obligating Eventالحدث الملزم استداللي ین

  .االلتزام إطفاءعنھ عدم وجود خیار أمام المنشأة إال  
ابقة   : Constructive Obligationااللتزام االستداللي  ھو االلتزام الذي یظھر إذا أدت ممارسة س

ھ سیاسة                 إلى ة ل ع التجزئ ال محل لبی ى سبیل المث ث، عل ود لطرف ثال زام یع ي الت د ف ع أكی حدوث توق
  .یوما 30البضاعة خالل فترة  عادةطویلة األمد للسماح للعمالء إل

ذي  د التنفی وم : Executory contractالعق د ال یق رف العق راف  أوط ة األط أداء المتعلق ھ ب ب
  .تساويمطلوباتھم جزئیا بال/مطلوباتھ 

ة       :  Onerous contractالعقد الباھظ  ا لمقابل ن تجنبھ ي ال یمك الیف الت د التك العقد الذي بموجبھ تزی
  .الحصول علیھا  التي یتوقعالمطلوبات عن المنافع االقتصادیة 

رات   إلجراء  دارةعلیھ من قبل اإل والسیطرة وضعھبرنامج تم : Restructuringالھیكلة  إعادة تغیی
  . طریقة أداءھا أوھامة في أعمال المنشأة 

التزام یتعلق بقیمة : تعریف المخصص) 1:(بیان كیفیة االعتراف بالمخصصات وقیاسھا: ثالثًا
یتم االعتراف بالمخصص عند وجود التزام حالي كنتیجة لحدث )2.(مقدراھا غیر مؤكدین أوتوقیتھا 

بأفضل تقدیر لاللتزام :قیاس المخصص)3.(قیاسھ بموثوقیة  واحتمالیة  الدفع النقدي نیةإمكاو سابق
ویجب مراجعة ، مالي إبالغیتم مراجعتھ في تاریخ كل : قیاس المخصصات إعادة)4.(المتوقع تسویتھ

ھا حسب ما تتطلبھ الظروف المرتبطة بھ إلغاء أوالقوائم المالیة وتعدیلھا  إعدادالمخصصات عند 
  .التي أنشأ من أجلھاو

وین مخصصات   : الھیكلة وقضایا أخرى إعادةمناقشة تكوین مخصصات : رابعًا ة   إعادة یتم تك الھیكل
د      : ي معینإنتاجالتخلص من خط  أوعملیة البیع )1(: على النحو التالي ط بع ص فق وین المخص تم تك ی

الي ا بالغاإلنشوء اتفاقیة بیع ملزمة، وإذا كانت االتفاقیة بعد تاریخ  تم اإل  لم تم     فصاح ی ن ال ی ا ولك عنھ
ط  : آخر إلىنقل مكان أنشطة الشركة من موقع  أواإلغالق )2.(تكوین المخصص یتم إنشاء االلتزام فق
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ا  دارةبعد تبني خطة رسمیة تفصیلیة واإلعالن عنھا للعموم، وال یعتبر قرار مجلس اإل ر  )3.(كافی التغی
ى     وج إلىبما یؤدي : التنظیم إعادة)4.(معین إداريمستوى  إلغاءك دارةفي ھیكل اإل ھ عل ام ل ر ھ ود أث

ركة   ات الش تقبلیة   ) 5( .عملی غیل المس ائر التش ائر     : خس ات لخس راف بالمخصص دم االعت ب ع یج
ات   ي عملی ى ف تقبلیة حت غیل المس ادةالتش ة إع ص ) 6(. الھیكل ادةمخص اء   إع ي االقتن ة ف الھیكل

 .یةنتاجالخطوط اإل إلغاءو الموظفینیتم تكوین المخصص إلنھاء خدمات ): االندماج(
مطلوبات محتملة تعتمد على وھي : التعریف بالمطلوبات الطارئة وكیفیة معاملتھا محاسبیا: خامسًا

ال یمكن تقدیر  أومطلوبات حالیة ولكن الدفع غیر محتمل  أومدى ظھور أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة، 
راف بھا، وإذا كان الدفع بعید االحتمال فال یتطلب تععنھا ولیس اال فصاحقیمھا بموثوقیة، ویتطلب اإل

  .عنھا فصاحاإل
محتملة الظھور بناء على  أصولوھي : الطارئة وكیفیة معاملتھا محاسبیا صولالتعریف باأل: سادسًا

أكثر من األحداث  أوعدم ظھور حدث  أوأحداث ماضیة، ویتم التأكد من وجودھا فقط بظھور 
عنھا، وإذا كان احتمال تدفق  فصاحن كاملة تحت سیطرة  المنشأة، ویكتفى باإلالمستقبلیة التي ال تكو
  .كطارئة صولفال یتم تصنیف ھذه األ مؤكدًا صولالمنافع بسبب ھذه األ

: عن وصف مختصر عن فصاحیتم اإل: المخصصات) 1: (فصاحتحدید متطلبات العرض واإل: سابعًا
نافع االقتصادیة، التوقیت، مؤشرات حاالت عدم طبیعة المخصص وأي تدفقات خارجة متوقعة للم

تم  أصولالتأكد المتعلقة بتوقیت وقیم التدفقات الخارجة، االفتراضات، قیم التعویضات المتوقعة وأي 
عن وصف لطبیعة  فصاحیتم اإل: المطلوبات الطارئة)2.(ھذه التعویضات إلجراءتخصیصھا 

ات حاالت عدم التأكد المتعلقة بتوقیت وقیم التدفقات االلتزام، تقدیر لألثر المالي لاللتزام، مؤشر
المنشأة فیجب  إلىعند احتمالیة تدفق المنافع : الطارئة صولاأل)3.(الخارجة، قیم التعویضات المتوقعة

  .صلو تقدیر لألثر المالي لأل صلعن وصف لطبیعة األ فصاحعلى المنشأة اإل

ار     : ثامنًا ة بالمعی التغیرات    IFRIC 1التفسیر  ) IAS 37) :1عرض التفسیرات المتعلق ق ب المتعل
ة    صولفي حاالت التوقف عن االعتراف باأل ات المماثل رمیم، والمطلوب  IFRIC 5لتفسیر  ا)2( .والت

راف باأل        ن االعت ن مخصصات التوقف ع ي تنشأ ع ات    صول المتعلق بالحقوق الت رمیم والمطلوب والت
ي  المتعلق بالمطلوب IFRIC 6التفسیر  )3( المماثلة ي    إدارةات التي تظھر بسبب المشاركة ف د ف الفاق

ة  ة والكھربائی زة االلكترونی یر ا )4(.األجھ ع   IFRIC 17لتفس ق بتوزی ولوالمتعل ة   أص ر نقدی غی
  غیر النقدیة صولنقدیة بدال من األاستالم للمالك وكذلك متى یكون للمالك خیار 

 IPSAS 19والمعیار  IAS 37مقارنة المعیار : تاسعا
ار  تضم .1 ا   IPSAS 19ن المعی ار      إضافی تعلق ي المعی ا ھو موجود ف ح   IAS 37ا عم ة یوض  إمكانی

ار  تطبیق   IPSAS 19المعاییر للمحاسبة من قبل منشآت القطاع العام، وخصوصا أن  نطاق المعی
دم أو ح بع ةض افع     إمكانی بب المن ر بس ي تظھ ة الت ات الطارئ ات وااللتزام ى المخصص ھ عل تطبیق

ة  مساویتم تزویدھا من قبل المنشأة والتي ال یتم استالم أي اعتبارات مقابلھا  االجتماعیة التي یة لقیم
اختارت المنشأة  وإذاالسلع والخدمات التي یتم تزویدھا مباشرة من قبل المستفیدین من ھذه المنافع، 

  .معینة إفصاحاتاالعتراف بالمخصصات لھذه المنافع االجتماعیة فیتطلب المعیار 
م  . 2 ار     فةإضا ت ي المعی ا ف ار       IPSAS 19تعلیق ي المعی ا ھو موجود ف ان المقصود    IAS 37عم لبی

  .بالعقود الباھظة بأنھا االلتزام الحالي مطروحا منھ أي استردادات تم االعتراف بھا كمخصص
ار   . 3 اق المعی ي نط حا ف ان واض ة،     IPSAS 19ك ات الطارئ ات، االلتزام ق بالمخصص ا یتعل فیم

ولواأل ة  ص ق    الطارئ ار، وینطب اق المعی ن نط تثناة م ا مس وظفین أنھ افع الم بب من ر بس ي تظھ الت
افع      صولالمعیار على المخصصات، االلتزامات الطارئة، واأل ي تظھر بسبب من اء الطارئة الت  إنھ

  .الھیكلة إعادةخدمات الموظفین الناتجة عن 
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 IFRSsالدخل، وفق معاییر  كقائمة الدخل الشامل ،: االختالف في مسمیات بعض القوائم المالیة.4
  .IPSASs، وفق معاییر یرادوقائمة األداء المالي، اإل

، وكذلك  IAS 37تعریفات تتعلق بالشروط الفنیة الواردة في المعیار  IPSAS 19تضمن المعیار . 5
  .ا یتعلق بالعقود التنفیذیةإضافیتعریفا 

  .مع القطاع العام لیتالءمتعدیال لدلیل التطبیق  IPSAS 19تضمن المعیار . 6
قیود الیومیة المتعلقة باالعتراف بالتغیر في  إلىمثال تطبیقي یتطرق  IPSAS 19تضمن المعیار . 7

  .قیمة المخصص على مدى فترة زمنیة معینة معدلة بقیمة معامل خصم معین
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  غیر الملموسة صولألا
Intangible Assets 

  )IPSAS 31والمعیار  IAS 38المعیار (
  

غیر الملموسة  صولالمحاسبة عن األ إلىتطرق المعیار : عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو
عنھا، وال تعتبر الشھرة ضمن نطاق ھذا المعیار، وتصنف حسب  فصاحواالعتراف بھا وقیاسھا واإل

، دة األعمار كالشھرةحدغیر م أصولمحددة األعمار كحقوق االمتیاز، و أصول إلىعمرھا النافع 
  .IPSAS 31ویقابلھ المعیار 

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا
محدد غیر نقدي لیس لھ وجود مادي یتم السیطرة   أصل :Intangible Assetغیر الملموس  صلاأل

ى م   ) البناء الذاتي أوكالشراء ( علیھ بواسطة المنشأة كنتیجة ألحداث سابقة ع الحصول عل افع  ویتم توق ن
ھ    تقبلیة من ة   ( اقتصادیة مس ة داخل دفقات نقدی رى أصول أي   أوت ة   )أخ ة الھام المیزات األربع ذلك ف ، ل

  :غیر الملموسة ھي صوللأل
  محددة. 
 لیس لھا وجود مادي. 
  صلالقدرة على الحصول على منافع من األ( مسیطر علیھا.( 
  تكالیف المستقبلیةتخفیض ال أوات یرادمثل اإل( تولد منافع اقتصادیة مستقبلیة.( 
مورد یتم السیطرة علیھ من قبل المنشأة كنتیجة ألحداث سابقة ویتوقع أن تتدفق المنافع : Asset صلاأل

  .المنشأة  إلىاالقتصادیة منھ 
م           :Researchالبحث  ي ضوء تصور اكتساب فھ ھ المنشأة ف وم ب ھو تحرٍّ وتحقیق مخطط وأصیل تق

  .فنیة جدیدین أوومعرفة علمیة  
اج تصمیم   أوأي معرفة أخرى لتخطیط    أوتطبیق نتائج البحث :  Developmentتطویر لا واد،   إنت م

  .ألغراض تجاریة  نتاجاإل أووسائل، منتجات، عملیات، أنظمة،  خدمات قبل بدء االستخدام 
ة   ا  :  Costالتكلف ن دفعھ ي یمك ة الت ل    أوالقیم ن أج ة م رى الممنوح ارات األخ ة لالعتب ة العادل القیم

  .بناءه أو أصلالحصول على 
افع    ر الن افع األ     : Useful lifeالعم ن من تفادة م ا االس ع خاللھ ي یتوق رة الت لالفت دات   أو، ص دد وح ع

  .صلالتي یتوقع الحصول علیھا نتیجة استخدام األ نتاجاإل
ة لأل  الیف       :.Residual value (of an asset) صل القیمة المتبقی ا تك درة مطروحا منھ ة المق القیم

ان األ  صللتخلص المقدرة التي یمكن تحققھا عند التخلص من األا وقعتین     صل إذا ك ھ المت بعمره وحالت
  .في نھایة عمره النافع

  .مطروحا منھا قیمتھ المتبقیة صلتكلفة األ :Depreciable amount طفاءلإل القابلةالقیمة  
  .على عمره النافع المتوقع ھالكالقابلة لال صلالتوزیع المنتظم لقیمة األ :.Depreciation ھالكاال

ة    ة العادل ن     :Fair valueالقیم ي یمك ة الت ع القیم ین    صل األ بی ا ب ي السوق    بھ بموجب   مشاركین ف
  .منتظمة في تاریخ القیاسعملیة 

ن أجل     صلحصر التكالیف المنفقة على األ :Identifiabilityالتحدید  غیر الملموس بشكل مستقل م
  :غیر الملموس محددا إذا كان صلن األتمییزھا عن الشھرة، ویكو

  ھ،         صلالقدرة على بقاء األ(منفصل أجیره، مبادلت ھ، ترخیصھ، ت ھ، تحویل ن بیع ث یمك منفصال بحی
 ).التزام معین  أو أصلضمن مجموعة متعلقة بعقد ،  أوبشكل منفصل  هلوحد

  ة    أن تكو إمكانیةقانونیة أخرى، بغض النظر عن  أویظھر نتیجة لحقوق تعاقدیة وق قابل ذه الحق ن ھ
 .مطلوبات أخرى أوعن أي حقوق  أومنفصلة عن المنشأة  أوللتحویل 
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ن األ       :  Controlالسیطرة  ة م تقبلیة المتدفق افع االقتصادیة المس ى المن ، صل القدرة على الحصول عل
ة      ة ملزم وق قانونی رسات  نتیجة مما  أووتقیید تدخل اآلخرین بھذه المنافع، وقد تنشأ السیطرة نتیجة حق

  .بھا اإلفشاءلدى الموظفین وعدم  صلأخرى كبقاء المعلومات السریة عن األ
ادیة المستقبلیة     افع االقتص ن الحصول      : Future Economic Benefitالمن ي یمك افع الت ھي المن

راد والتي تكون على شكل  صلعلیھا من األ ع المنتجات   إی د  أوات بی ات،   أوات مالخ ورات   أوالعملی وف
  . أي منافع أخرى یمكن الحصول علیھا أوالتكالیف 

االقتناء كجزء من اندماج )2.(الشراء المنفصل)1: (غیر الملموسة صولمعرفة طرق اقتناء األ: ثالثًا
  .البناء الذاتي)5.(أخرى أصولاالقتناء بالمبادلة  مع )4.(االقتناء بموجب منحة حكومیة)3.(األعمال

أن تتدفق المنافع )1(:یشترط لالعتراف ما یلي: ر الملموسةغی صولبیان كیفیة االعتراف باأل: رابعًا
بموثوقیة،  صولأن یتم قیاس تكلفة األ)2.(المنشأة إلى صولاالقتصادیة المستقبلیة المتولدة عن األ

مصروفات البحث، الماركات المولدة داخلیا، : غیر ملموسة ال یتم االعتراف بھا  أصولوھناك 
الشھرة المولدة داخلیا، تكالیف ما قبل التشغیل، تكالیف ما قبل  ،عناوینال البیانات اإلداریة، القوائم،

، صولكالیف اإلعالن، تكالیف تغییر مواقع األتاالفتتاح،و تكالیف ما قبل التأسیس، تكالیف التدریب، 
  .البنود غیر الملموسة التي ال تتوفر فیھا شروط االعتراف

: القیاس المبدئي)1: ھا وتخفیضھاإطفاءملموسة وغیر ال صولتحدید كیفیة قیاس األ: خامسًا
القیاس . التقییم إعادةنموذج  أوالقیاس الالحق لالعتراف المبدئي وفقا لنموذج التكلفة )2. (بالتكلفة

دفتریا بتكلفتھ  صلاأل إثباتویتم : التكلفة) 1(یتم باستخدام أحد بدیلین: محددة األعمار صولالالحق لأل
وذلك بالقیمة العادلة : التقییم إعادة) 2.(المتراكمةوخسائر االنخفاض  المتراكم طفاءمطروحا منھا اإل

بقیمتھ العادلة مطروحا منھا  صلاأل إثباتغیر الملموس، ویتم  صلعند توفر سوق نشط لأل
التقییم في  إعادةالالحقة وخسائر االنخفاض الالحقة، ویتم االعتراف بفائض  طفاءمصروفات اإل
، أما )1/1/2009اعتبارا من  سرتفي قائمة الدخل الشامل حسب التعدیالت التي  وأ( حقوق الملكیة

األرباح عند وجوده ثم یتم االعتراف بھا في قائمة  التقییم إعادةخسائر االنخفاض فتقفل بدایة في فائض 
تم نمط المنافع التي ی طفاءاإل أسلوبیجب أن یعكس )1(: محددة األعمار صولاأل إطفاء. الخسائر أو

القسط  أسلوبباستخدام  طفاءوإذا تعذر تحدید النمط بموثوقیة یتم اإل )2.(صلالحصول علیھا من األ
إال إذا تطلب معیار آخر من  الخسائر أواألرباح قائمة في  طفاءیتم االعتراف بعبء اإل)3.(الثابت

مراجعة فترة یجب )4.(آخر أصلعلى إدراجھا في تكلفة  IFRSsمعاییر التقاریر المالي الدولیة 
غیر الملموس ألغراض االنخفاض باالستناد  صلیجب تقدیر قیمة األ )5.(سنویا على األقل  طفاءاإل
یجب  )1(غیر محددة األعمار صولاأل إطفاء.صلال یوجد قیمة متبقیة لأل) IAS 36 ).7المعیار  إلى

كل نھایة النافع في  یجب مراجعة عمره)2.(غیر الملموس غیر محدد العمر النافع صلاأل إطفاءعدم 
  .IAS 36المعیار  إلىألغراض االنخفاض باالستناد  صلیجب كذلك تقدیر قیمة األ) 3(یة إبالغفترة 

 إفصاحات)2(غیر الملموسة،  صوللكل فئة من األ فصاحاإل)1(: فصاحبیان متطلبات اإل: سادسًا
 .ة مطلوبةإضافی
تكالیف : غیر الملموسة صولباأل SIC 32یتعلق التفسیر : SIC 32عرض التفسیر رقم : سابعًا

ف الترویج دالمواقع االلكترونیة حیث ینص التفسیر على أن تكالیف تصمیم المواقع االلكترونیة بھ
غیر ملموسة ، وبذلك یجب اعتبار  أصوللمنتجات الشركة ال تتوفر فیھ شروط االعتراف ك واإلعالم

  .ف ذلك یتم رسملتھا مثل ھذه التكالیف مصروفات تحمل على الفترة، وبخال
  IPSAS 31 والمعیار  IAS 38مقارنة المعیار : ثامنا

الممنوحة بموجب حقوق اللسلطات وااستثناءا یتعلق بنطاق  IPSAS 31تضمن المعیار . 1
  .التشریعات والدستور والمصادر المماثلة

تكالیف المواقع  – غیر الملموسة صولالمتعلق باأل SIC 32تم دمج الدلیل الذي یتضمنھ التفسیر . 2
  .في الدلیل التطبیقي لبیان المعاملة المحاسبیة المالئمة IPSAS 31االلكترونیة بموجب المعیار 

غیر الملموسة الموروثة، ویتطلب  صولیمنع من االعتراف باأل أو IPSAS 31لم یتطلب المعیار . 3
تي یتضمنھا المعیار فیما یتعلق ال فصاحااللتزام بمتطلبات اإل صولمن المنشأة التي تعترف بھذه األ
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یمكن  االعتراف بھا ولكنھ ال یتطلب االلتزام بي  أوغیر الملموسة الموروثة التي یتم  صولباأل
لمثل ھذا  IAS 38، ولم یتطرق المعیار صولمتطلبات أخرى لھذا المعیار فیما یتعلق بھذه األ

  .الدلیل
غیر الملموسة التي یتم اقتناءھا في  صولواأل متطلبات ودلیال عن الشھرة IAS 38تضمن المعیار .4

  .ھذا الدلیل IPSAS 31اندماج األعمال، ولم یتضمن المعیار 
غیر الملموسة التي یتم اقتناءھا بموجب منحة حكومیة،  صولدلیال عن األ IAS 38تضمن المعیار . 5

سة التي یتم اقتناءھا غیر الملمو صوللیتعلق باأل IPSAS 31وتم تعدیل ھذا الدلیل بموجب المعیار 
غیر الملموسة التي یتم  صولبأن األ IPSAS 31، وأقر المعیار بموجب عملیات غیر تبادلیة

  .اقتناءھا بموجب عملیة غیر تبادلیة فتعتبر تكلفتھا ھي القیمة العادلة في تاریخ االقتناء
الجوھر  إلىتفتقد عندما تكون عملیة التبادل  صولدلیال عن تبادل األ IAS 38تضمن المعیار .6

  .ھذا الدلیل IPSAS 31التجاري، ولم یتضمن المعیار 
لیتالءم ذلك مع  IPSAS 31في المعیار  IAS 38تم تعدیل األمثلة التي یتضمنھا المعیار . 7

  .خصائص القطاع العام
الخسارة،  أوكقائمة الدخل الشامل ، الدخل،والربح : االختالف في بعض المصطلحات المستخدمة.9

لمنافع االقتصادیة المستقبلیة، واألرباح المحتجزة، واألعمال، والحقوق التعاقدیة والتشریعیة وا
 أو، والفائض یرادوقائمة األداء المالي، اإل IFRSsاألخرى، وحقوق الملكیة وفق معاییر 

ة، العجوزات المتراكم أوالخدمات المحتملة، والفوائض  أوالعجز،والمنافع االقتصادیة المستقبلیة 
  .IPSASsحقوق الملكیة وفق معاییر / صولوالحقوق التشغیلیة من االتفاقیات الملزمة، وصافي األ
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  االعتراف والقیاس: األدوات المالیة
Financial Instruments: Recognition and Measurement   

  )IPSAS 29والمعیار  IAS 39المعیار (
  
  

اس          :IAS 39عن المعیار عرض خلفیة عامة : ًالأو ي القی ورة ف دث ث ھ أح ھ بأن ار أھمیت یكتسب المعی
ار   إلىالمحاسبي بتبنیھ للقیمة العادلة، وتطرق المعیار  االعتراف باألدوات المالیة وقیاسھا،ویدور المعی

ذلك            ) 1: (حول ما یلي الي وطرق قیاسھا، وك ز الم ة المرك ي قائم ة ف األدوات المالی راف ب ة االعت كیفی
ة    ) 2(وقف عن االعتراف بھا،الت اس بالتكلف أة    أوكیفیة قیاس األدوات المالیة سواء القی ة المطف  أوالتكلف

الي،    ز الم ى  إضافة القیمة العادلة في قائمة المرك ا،      إل ق بھ اض المتعل اس االنخف ة تصنیف   ) 3(قی كیفی
ي تضمن   مطلوبات  أو أصوالاألدوات المالیة سواء كانت  ات الت ار ضمن فئة من الفئ ة  ) 4.(ھا المعی كیفی

ق باأل وط المتعل ولالتح ھ،    ص الیب تطبیق تخدامھ وأس ررات اس ة، ومب ات المالی رف ) 5(والمطلوب التع
ي    صولالخسائر المترتبة على قیاس األ أوعلى كیفیة االعتراف بالمكاسب  والمطلوبات المالیة سواء ف

اح   ة األرب یحل    أو الخسائر  أوقائم دخل الشامل، وس ة ال ي قائم ار ف ار   IFRS 9المعی ذا المعی محل ھ
  .IPSAS 29ویقابلھ المعیار ، 2018اعتبارًا من مطلع عام 

  مالیةأصوالعلى األدوات المالیة سواء كانت ینطبق المعیار : IAS 39تحدید نطاق المعیار : ثانیًا
وات الدین مثل الحسابات الدائنة وأد مطلوبات مالیةكانت  أومثل النقدیة والودائع واالستثمارات، 

كعقود  العقود األخرىكالخیارات والعقود اآلجلة والمستقبلیة، وكذلك  مشتقات أوالصادرة من المنشأة، 
على أدوات الملكیة اتي تصدرھا  وال ینطبق المعیار. شراء وبیع الذھب والبترول والغاز الطبیعي

الدفعات  أوالعقود المشتركة  أوالزمیلة  أوالمنشأة كاألسھم ، وال كذلك الحقوق في الشركات التابعة 
ینطبق وھناك بنود . الحقوق والمطلوبات التي تنشأ بموجب عقود التأمین أوالمرتكزة على األسھم، 

 .، مثل مطلوبات القروض، عقود شراء وبیع البنود المالیة وغیر المالیةعلیھا المعیار بشروط معینة
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثالثًا

وق   أومالي لمنشأة معینة  صلعقد یمنح ارتفاعا أل :Financial Instrumentمالیة األداة ال أداة حق
  .التزام مالي لمنشأة أخرى أوملكیة 

  :الذي یكون صلھو األ :Financial Assetالمالي  صلاأل
 نقدیة. 
 أداة ملكیة لمنشأة أخرى. 
 حق تعاقدي: 

  مالي آخر من منشأة أخرى  أصل أوالستالم نقدیة. 
 ا      أومالیة  أصولادلة لمب ن المحتمل اعتبارھ مطلوبات مالیة مع منشأة أخرى بموجب شروط م

 .مفضلة للمنشأة
  ه بموجب أدوات ملكیة المنشأة والتي تكونإطفاءقد یتم  أوه إطفاءعقد سیتم: 

     ة أة ملزم ون المنش ث تك تقة بحی ن أدوات    أولیست مش ر م دد متغی تالم ع ة الس د تكون ملزم ق
 .قد تضطر لذلك أو ملكیة المنشأة

  ة    إطفاءقد یتم  أوھا إطفاءمشتقة سیتم ن النقدی ت م الي آخر    أصل  أوھا لیس بمبادلة مقدار ثاب م
ة المنشأة ال تتضمن األدوات        إن أدوات ملكی ذا الغرض ف بل بعدد ثابت من أدوات الملكیة، ولھ

 .لمستقبلتسلیم أدوات ملكیة المنشأة في ا أوالتي تعتبر بحد ذاتھا عقود الستالم 
  :على شكل التزام یكونأي  :Financial Liabilityااللتزام المالي 

 التزام تعاقدي: 
 .مالي آخر لمنشأة أخرى أصل أولتسلیم نقدیة  -
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ة  - وللمبادل ة  أص ل أن   أومالی ن المحتم روط م ب ش رى بموج أة أخ ع منش ة م ات مالی مطلوب
  .تكون غیر مفضلة للمنشأة

  ه باستخدام أدوات ملكیة المنشأةءإطفاقد یتم  أوه إطفاءعقد سیتم. 
ال   دة الفع عر الفائ ى     : Effective Interest Rateس م عل ذي تخص دة ال عر الفائ و س ھ أساسھ

دفوعات   وال      أوالم ة وص ألداة المالی ع ل ر المتوق ن خالل العم درة م تقبلیة المق ة المس ات النقدی المقبوض
 .االلتزام المالي أو صللأل المرحلةلصافي القیمة 

اء    : Amortized Costكلفة المطفأة الت ة االقتن ة ب  Acquisition Costھي تكلف اء معدل م   إطف خص
  .Issuance Discount or Premiumصداراإل عالوة أو

ا    تحویل أو صلاأل بیع یمكنھي القیمة التي :  Fair valueالقیمة العادلة  زام بھ ة   االلت بموجب عملی
  .القیاس مشاركین في السوق في تاریخبین منتظمة 

ة و     : رابعًا ة تصنیف األدوات المالی ى كیفی ادة التعرف عل ة تصنیف األدوات    : تصنیفھا  إع رز أھمی تب
راف بالمكاسب     ا    أوالمالیة لتحدید المعاملة المحاسبیة وتصنیفھا وقیاسھا واالعت . الخسائر المرتبطة بھ

نف ك ولوتص ات   أص ع فئ من أرب ة ض ولاأل) 1(مالی ة العادل   ص ة بالقیم ربح   المالی الل ال ن خ  أوة م
ارة  اجرة (FVTPLالخس اة للمت ددة والمقتن تحقاق   )2).(المح ین االس اة لح تثمارات المقتن االس

HTM).3( القروض والحسابات المدینةLAR or L&R).ع    صولاأل)د ة المتاحة للبی ا  . AFSالمالی أم
ات ) 1:(المطلوبات المالیة فتصنف وفق ثالث فئات ة العاد   المطلوب ة بالقیم ربح     المالی ن خالل ال ة م  أول

أة   )2).(المحددة والمقتناة للمتاجرة(FVTPLالخسارة  ة المطف . المطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلف
ق الضوابط      إعادةأما  .الكفاالت والعقود المالیة)3(التصنیف  إعادةأما  تم وف ة فت تصنیف األدوات المالی

یجوز  ) 2.(الخسارة أوفئة القیمة العادلة من خالل الربح  إلىالتصنیف من و إعادةال یجوز )1: (التالیة 
ات   راء عملی ادةإج ین        إع اة لح تثمارات المقتن ع واالس ة للبی تثمارات المتاح ي االس ین فئت نیف ب التص

ز      إعادةعملیة  إجراءعند )3.(االستحقاق ي ال تتمی التصنیف لالستثمارات المقتناة لحین االستحقاق والت
تم   ىإلباألھمیة النسبیة  التصنیف لكامل االستثمارات     إعادة فئة االستثمارات المتاحة للبیع، فیجب أن ت

  .األرباح دارةالتصنیف إل إعادةیمكن للمنشأة أن تستخدم عملیة )4.(المقتناة لحین االستحقاق
ا  : خامسًا راف بھ تم  : بیان كیفیة االعتراف باألدوات المالیة والتوقف عن االعت راف ی  صول باأل االعت

ة ال روط     أومالی ن الش زء م ط ج أة فق بح المنش دما تص الي عن ز الم ة المرك ي قائم ة ف ات المالی المطلوب
ألداة  ة ل تریات    ، التعاقدی ة بالمش العقود المرتبط راف ب تم االعت ذلك ی األدوات   أوك ة ب ات المتعلق المبیع

تقبلي ك   اریخ مس ي ت ة ف ولالمالی ة  أو أص ات مالی ا . مطلوب راف  أم ن االعت ف ع ولباأل التوق  ص
ن األ     دة م ة المتول دفقات النقدی تالم الت ة الس وق التعاقدی اء الحق د انتھ تم عن ة فی ات المالی لوالمطلوب  ص

ل األ  الي،   صل المالي، وتحوی راف باأل      أوالم ن االعت ل للتوقف ع ل التحوی ل     صل تأھی ى تحوی اء عل بن
  .المالي صلالمخاطر والحوافز المرتبطة بملكیة األ

اً  ا  : سادس ة قی ان كیفی ة بی دئي  : س األدوات المالی اس المب ة : القی ا   ب وتتحدد بالتكلف ة، أم ة العادل القیم
: ، باستثناءبالقیمة العادلة) بما في ذلك المشتقات( والمطلوبات    صولفیجب قیاس األالقیاس الالحق 

ر     ) 1( ة غی ات المالی تحقاق، والمطلوب ین االس اة لح تثمارات المقتن ة، االس ابات المدین روض والحس الق
ھا  ب قیاس ث یج تقة، حی تخدام المش أة باس ة المطف لوببالتكلف ال أس دة الفع ي )2.(الفائ تثمارات ف االس

ود    دم وج د ع ة عن وق الملكی لوبأدوات حق نفة     أس تقات المص ة والمش ة العادل ھ للقیم وق ب اس موث قی
ھا    ب قیاس ة فیج أدوات مالی ةك ولاأل) 3.(بالتكلف ھا كب   ص م تشخیص ي ت ة الت ات المالی م  والمطلوب د ت ن

ار  للقیاس بموجب متطلبات محاسبة التحوطأداة تحوط تخضع  أوالتحوط لھ   IASالتي تضمنھا المعی
ل األ )4.(39 ھ،       صل المطلوبات المالیة التي تنشأ عندما یكون  تحوی راف ب ر مؤھل لالعت الي غی  أوالم

ا أل   ا وفق بة عنھ ت المحاس لوبتم تمر   س دخل المس ا   Continuing-involving methodالت فإنھ
 .لمتطلبات قیاس معینة خاصة بھاتخضع 
ابعًا ھا      : س اض وعكس ائر االنخف ن خس بة ع ة المحاس د كیفی یض األ : تحدی تم تخف لی الي  ص  أوالم

أكثر ظھرت  أوبخسائر االنخفاض عندما یكون ھناك دلیل موضوعي كنتیجة لحدث  صولمجموعة األ
ة   ، وكذلك أن یكون لخسائر صلبعد االعتراف المبدئي باأل دفقات النقدی االنخفاض أثر مستقبلي على الت



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014 

 

 109 

ة باأل تقبلیة المتعلق لالمس الي  ص ة األ أوالم لمجموع ق  ، وص اض المتعل ائر االنخف س خس تم عك ی
راف بخسائر        صولباأل د االعت دث ظھر بع ق بح المالیة ذات العالقة عندما تنخفض ھذه الخسائر وتتعل

 .الخسائر أوقائمة األرباح االعتراف بھا في االنخفاض، تعتبر الخسائر المعكوسة مكاسب یتم 
ًا تقات: ثامن بیة للمش ة المحاس د المعامل ة : تحدی ي أداة مالی تقة ھ ا  أووالمش ر قیمتھ ر تتغی د آخ أي عق

تجابة  ىباالس ا    إل ن أمثلتھ مني،  وم ر ض ي متغی ر ف ود    : التغی تقبلیة وعق ود المس ة والعق ود اآلجل العق
SWAP  ة    رضیة والمشتقات الضمنیة والخیارات وعقود القمة واأل ة العادل ویتم قیاس المشتقات بالقیم

ة    ي أدوات ملكی تثمارات ف ة باالس تقات المرتبط دا المش ا ع ي م ة  الت عار معلن ا أس د لھ یتم  أوال یوج س
 .حیث یتم قیاسھا بالتكلفة ھا بھاإطفاء
ن أدوات       :التعریف بمحاسبة التحوط   : تاسعًا ھ أداة م ف التحوط بأن ن تعری ق    إدارةیمك المخاطر تتعل

تخدام أداة   أة         أوباس ا المنش رض لھ ن التع ي یمك اطر الت ن المخ وط م ة للتح ن األدوات المالی ر م أكث
ا  .العملیات المالیة األخرى أوالمطلوبات  أو صولوالمرتبطة ببعض بنود األ ویتكون نموذج التحوط مم

ا ) 1: (یلي ات      والمطلو صول األ: البنود التي یتم التحوط لمخاطرھ ي العملی ة، االستثمارات ف ات المالی ب
ة،  : المخاطر التي یتم التحوط لھا)2.(األجنبیة، العملة األجنبیة، الفائدة المخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدی

أدوات )3.(المخاطر المتعلقة بالقیمة العادلة، المخاطر المتعلقة بصافي االستثمارات في العملیة األجنبیة
وط  راء : التح ع وش دة     بی ود الفائ ة، عق ود اآلجل ارات  swapالعق ذلك الخی ة )Options).4، وك فعالی
 .وھي قدرة أدوات التحوط على الحمایة من المخاطر التي یتم التحوط لھا: التحوط
ة  إعادةالتعریف بالتعدیل المتعلق ب: عاشرًا ي    : تصنیف األدوات المالی ا یل ھ م ق ب ال یجوز  )1: (ویتعل
ادة ات  إع نیف المطلوب تقات واألتص ة والمش ولالمالی ة  ص من فئ ة ض الل  "المالی ن خ ة م ة العادل القیم

ربح  ارة   أوال ة          FVTPL" الخس ار القیم ب خی دئي بموج راف المب د االعت نیفھا عن م تص ي ت والت
ة       صول تصنیف األ  إعادة یجوز  ) 2.(العادلة ر المشتقة خارج فئ ة غی ن خالل     "المالی ة م ة العادل القیم
تصنیف   إعادة یجوز  ) 3.(في حاالت معینة" AFSالمتاحة للبیع "، وفئة "FVTPLالخسارة  أوالربح 

  .المالیة بأثر رجعي صولاأل
  IPSAS 29 والمعیار  IAS 39مقارنة المعیار : أحد عشر

ا   IPSAS 29تضمن المعیار . 1 االت       إضافی دلیال تطبیقی ود الكف ع القروض المخفضة وعق ا یتعامل م
  .مع ذلكIAS 39ال قیمة لھا، ولم یتعامل المعیار  أورات اسمیة المالیة التي تضمنتھا اعتبا

كقائمة الدخل الشامل ، حقوق الملكیة وفق معاییر : االختالف في بعض المصطلحات المستخدمة.2
IFRSs حقوق الملكیة وفق معاییر / صولوقائمة األداء المالي، صافي األIPSASs.  

فرق بین الدخل  IAS 39، في حین أن المعیار یراداإلبین الدخل و IPSAS 29لم یفرق المعیار . 3
  .یرادواإل

تقدیر المشتقات الضمنیة،  إعادةالمتعلق ب IFRIC 9تم دمج بعض المبادئ التي وردت في التفسیر . 4
المتعلق بالتحوط  لصافي االستثمار في العملیة األجنبیة كمالحق رسمیة  IFRIC 16والتفسیر 

  .  IPSAS 29للمعیار 
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  "االستثمارات العقاریة" الممتلكات المستثمرة
 Investment Property  

  )IPSAS 16والمعیار  IAS 40المعیار (
غیر  صولاأل إلىتطرق المعیار : وتحدید نطاقھ IAS 40 عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو
ولیس ألغراض استخدامھا في التي تقتنیھا المنشأة ألغراض استثمارھا  )المباني واألراضي(ةتداولالم

 .االستثمارات العقاریة أویة والتشغیلیة للمنشأة والتي یطلق علیھا الممتلكات المستثمرة نتاجالعملیات اإل
تقتنى ) كالھما أوجزء من مبنى  أومبنى  أوأرض ( ممتلكات : الممتلكات المستثمرةبتعریف  ال: ثانیًا

لتحسین رأس  أو إیجارللحصول على عوائد ) ئجارا تمویلیا بواسطة المستأجر است أوبواسطة المالك ( 
  .IPSAS 16ویقابلھ المعیار ، كالھما أوالمال 

أن تتدفق )1: (یشترط لالعتراف بھا: بیان كیفیة االعتراف بالممتلكات المستثمرة وتصنیفھا: ثالثًا
 صولم قیاس تكلفة األأن یت)2.(المنشأة إلى صولالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتولدة عن األ

التشغیلي ال تعتبر ممتلكات مستثمرة إال إذا  یجارالممتلكات المقتناة بموجب اإل)1(:التصنیف .بموثوقیة
االستخدام الذاتي )2. (تم استخدام نموذج القیمة العادلة وتوفرت شروط الممتلكات المستثمرة فیھ

البینیة  یجارال تعتبر عوائد اإل)4. (یتھاالخدمات الملحقة حسب أھم)3. (ئي یعامل بشكل منفصلالجز
  . بین الشركة األم والشركة التابعة ممتلكات مستثمرة

یتم القیاس في ضوء أحد : ھا وتخفیضھاإطفاءو غیر الملموسة صولتحدید كیفیة قیاس األ: رابعًا
، ویجب ةالمتراكمبالتكلفة مطروحا منھا خسائر االنخفاض  صلاأل إثباتویتم : التكلفة)1(.بدیلین

 أسلوبآلخر، وھو عادة ما یكون من  أسلوبیر من ی، ویجوز التغصلعن القیمة العادلة لأل فصاحاإل
وھو البدیل الثاني للقیاس ویتم حسب التسلسل : القیمة العادلة) 2.(القیمة العادلة أسلوب إلىالتكلفة 

الخسائر من  أوالعتراف  بالمكاسب یتم ا) ب.(بالقیمة العادلة الممتلكات المستثمرةیتم قیاس ) أ:(التالي
ویجب أن ) ج.(ي الفترة التي ظھرت فیھاالخسائر ف أواألرباح التغیرات في القیمة العادلة في قائمة 

وفي حال غیاب )د.(المالي بالغاإلتعكس القیمة العادلة ظروف وضع السوق الحقیقي في تاریخ 
األسعار الجاریة للممتلكات ذات الطبیعة  -ارالمعلومات السابقة یجب أن تأخذ المنشأة بعین االعتب

األسعار الحالیة في أسواق أقل نشاطا مع تعدیالت تعكس  ،خاضعة لظروف مختلفةال أوالمختلفة 
تقدیرات التدفقات النقدیة المخصومة المبنیة على تقدیرات موثوقة  ،التغیرات في الظروف االقتصادیة

نموذج  أونموذج التكلفة  القیاس وفق)ب. (القیاس بالتكلفة)أ(:الحقالقیاس ال.للتدفقات النقدیة المستقبلیة
  .القیمة العادلة

الممتلكات للتحویل من )1(: الممتلكات المستثمرة إلىالتعرف على  وقواعد التحویالت من و: خامسًا
ادلة في ، فإن القیمة العلمخزون أوممتلكات الستخدام المالك  إلىالمسجلة بالقیمة العادلة   المستثمرة

للتحویل من ممتلكات )2.(تاریخ تغیر االستخدام تكون ھي تكلفة الممتلكات بموجب التصنیف الجدید
یجب تطبیقھ حتى  IAS 16مسجلة بالقیمة العادلة، فإن المعیار  ممتلكات مستثمرة إلىالستخدام المالك 

في ذلك التاریخ  IAS 16بموجب المعیار  المرحلةوأي فرق یظھر بین القیمة . التصنیف إعادةتاریخ 
 إلى المخزونللتحویل من ) IAS 16).3تقییم بموجب المعیار  إعادةوالقیمة العادلة یتم التعامل معھ ك

 المرحلةبالقیمة العادلة ، فإن أي فرق بین القیمة العادلة في تاریخ التحویل والقیمة  ممتلكات مستثمرة
تطویر  أوعندما تكمل المنشأة بناء ) 4.(الخسائر  أواألرباح السابقة یجب االعتراف بھ في قائمة 

التي سوف تسجل بالقیمة العادلة، فإن أي فرق بین القیمة العادلة في تاریخ  الممتلكات المستثمرة
  . الخسائر أواألرباح قائمة السابقة یجب االعتراف بھ في  المرحلةالتحویل والقیمة 

الخسائر  أویتم االعتراف بالمكاسب : مستثمرةمعرفة قواعد التخلص من الممتلكات ال: سادسًا
  .المتوقعة بالتخلص من الممتلكات المستثمرة
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لكل من  نموذج القیمة العادلة  فصاحاتاإل) 1( :وتتعلق بما یلي: فصاحمتطلبات اإل تحدید: سابعًا
ة لنموذج ضافیاإل فصاحاتاإل) 3. (ة لنموذج القیمة العادلةضافیاإل فصاحاتاإل) 2. (ونموذج التكلفة

  .التكلفة
  IPSAS 16 والمعیار  IAS 40مقارنة المعیار : تاسعًا

بسبب صدور  IAS 40التعدیالت التي تمت على المعیار  IPSAS 16لم یعكس المعیار . 1
المقتناة  ةتداولالمغیر  صولالمتعلق باأل IFRS  5المتعلق بعقود التأمین، و IFRS 4المعیارین 

  .تمرةللبیع والعملیات غیر المس
أن الممتلكات المستثمرة التي یتم قیاسھا مبدئیا بالتكلفة وبذات الوقت  IPSAS 16یتطلب المعیار . 2

بدون تكلفة، فإن تكلفتھا ھي القیمة العادلة في تاریخ االقتناء، أما المعیار  أوتم اقتناءھا بتكلفة رمزیة 
IAS 40 فیتطلب قیاس الممتلكات المستثمرة مبدئیا بالتكلفة.  

ا یوضح أن المعیار ال ینطبق على الممتلك المقتنى إضافیتعلیقا  IPSAS 16ورد في المعیار . 3
المعیار  إلىللتزوید بخدمة اجتماعیة تولد تدفقات نقدیة واردة، وھذا الممتلك تم التعامل معھ استنادا 

IAS 16 المتعلق بالممتلكات، المنشآت والمعدات.  
لى وللمتحول من النسخة السابقة وانتقالیة للمطبق للمرة األ ماأحكا IPSAS 16تضمن المعیار . 4

انتقالیة للمنشآت التي تطبق معاییر  أحكامافیتضمن  IAS 40أما المعیار . IPSAS 16للمعیار 
IFRSs ویتعامل المعیار ،IFRS 1 لى لمعاییر ومع المطبق للمرة األIFRSs  . ویتضمن المعیار

IPSAS 16 لى وتعترف واالستحقاق للمرة األ أساسن أن المنشأة التي تطبق انتقالیة تبی أحكاما
عن التعدیل في الرصید  بالغبالممتلكات المستثمرة التي لم یتم االعتراف بھا مسبقا، فیجب أن یتم اإل

  .العجوزات المتراكمة أواالفتتاحي للفوائض 
تطبیق  إمكانیةلتوضیح  IAS 40ا عما ورد في المعیار إضافیتعلیقا  IPSAS 16تضمن المعیار . 5

  .معاییر المحاسبة من قبل منشآت القطاع العام
وقائمة األداء  IAS 40كقائمة الدخل الشامل وفق معاییر : االختالف في المصطلحات المستخدمة.6

  .IPSAS 16، وفق معاییر یرادالمالي، اإل
في المعیار  یرادسع من اإلأووالذي لھ معنى  IPSAS 16لم یتم استخدام مفھوم الدخل في المعیار .7

IAS 40.  
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  Agriculture   الزراعة
  )IPSAS 27والمعیار  IAS 41المعیار (

  
النباتات والحیوانات : البیولوجیة صولاأل إلىتطرق المعیار . عرض خلفیة عامة عن المعیار: ًالأو

  .IPSAS 27 ویقابلھ المعیار، التي تقتنى ألغراض المتاجرة فیھا واألسماك
   التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

  .الحیوانات والنباتات الحیة :Biological Assets البیولوجیة صولاأل
  .البیولوجیة صولالمنتج الذي یتم جنیھ من األ :Agricultural Productالمنتج الزراعي 

ي   اط الزراع ل األ   إدارة:Agricultural activityالنش ولتحوی ي األ البیولو ص ة وجن ول جی  ص
  .بیولوجي آخر أصلأي  إلى أومنتج زراعي  إلىتحویلھا  أوجل بیعھا االبیولوجیة من 

ؤدي    نتاجعملیات التنمیة والتجمید واإل: Biological transformationالتحویل البیولوجي  ي ت الت
  .البیولوجي صلتغیرات في الطبیعة الكمیة والنوعیة لأل إلى

ة     : Active marketالسوق النشط  ھ الخصائص التالی وفر فی ذي تت تم     : السوق ال ي ی ود الت اتساق البن
  .األسعار لجمھور وإتاحةقات، والمتاجرة بھا، وجود المشترین والبائعین الراغبین في جمیع األ

ن   : Fair valueالقیمة العادلة  ي یمك ع القیمة الت ل  أو صل األ بی ین     تحوی ا ب زام بھ ي   االلت مشاركین ف
اس   عملیة  بموجبالسوق  اریخ القی ي ت ة لأل    منتظمة ف ة العادل د القیم ھ ووضعھ     صل ، وتعتم ى مكان عل
  .الحالیین

ة   نح الحكومی ار    :Government grantsالم ب المعی ة بموج نح المعرف ق موال IAS 20الم تعل
  .عن المساعدات الحكومیة فصاحبالمحاسبة عن المنح الحكومیة واإل

  .البیولوجي صلانتھاء حیاة األ أوالبیولوجي  صلفصل المنتج عن األ :Harvestالحصاد 
ع  الیف البی ن األ  :Costs to sellتك التخلص م رة  ب ة مباش الیف المرتبط لالتك ا  ص دخل فیھ وال ی

  .التكالیف التمویلیة وضرائب الدخل
سیطرة المنشأة على )1: (یشترط لالعتراف ما یلي: البیولوجیة صولبیان كیفیة االعتراف باأل: ثالثًا

 إمكانیة)3.(المنشأة إلىاحتمالیة تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة )2.(كنتیجة ألحداث معینة صلاأل
 .تكلفتھ  بموثوقیة  أو صلقیاس القیمة العادلة لأل

) 1:(البیولوجیة للقواعد التالیة صولیخضع قیاس األ: البیولوجیة صولتحدید كیفیة قیاس األ: رابعًا
یجب قیاس المنتج ) 2.(ولوجیة بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف نقطة البیع المقدرةالبی صولیجب قیاس األ

تتضمن تكالیف نقطة البیع ) 3. (الزراعي بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف نقطة البیع المقدرة عند الحصاد
 إلىالبیولوجي، وال تتضمن مصروفات نقل المبیعات  صلكافة المصروفات التي تتم عند بیع األ

البیولوجیة بالقیمة العادلة، وكذلك التغیرات في  صولباألالمتعلقة عن المكاسب  بالغیتم اإل) 4.(لسوقا
في الفترة التي ظھر الخسائر  أواألرباح البیولوجیة خالل الفترة  في قائمة  صولالقیمة العادلة لأل

تي تم قیاسھا بالقیمة العادلة البیولوجیة وال صولیتم االعتراف بكل التكالیف ذات العالقة باأل)5.(فیھا
  .صولكمصروفات عند إنفاقھا ماعدا تكالیف شراء األ

 أوالبیولوجي  صلیعتبر السعر السوقي المعروض في سوق نشط لأل)1(: دلیل قیاس القیمة العادلة
وإذا لم یكن ھناك ) 2.(صلموثوق لتحدید القیمة العادلة لذلك األ أساسالمنتج الزراعي ھو أفضل 

السعر )أ(:قیاس آخر من بین األسس التالیة أساسبدلیل الختیار  IAS 41ط، فیزود المعیار سوق نش
 صولاألسعار السوقیة لأل)ب.(صلاألغلب لذلك النوع من األ السوقي المحدد مثل السعر السوقي

فیجب وإذا لم تتوفر األسعار السوقیة الموثوقة ) 3.(ذات العالقة صوللأل األسعار السوقیة)ج.(المشابھة
،مخصومة بسعر الفائدة السوقي صلاستخدام القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة المتوقعة من األ

  .المحدد مسبقا 
ًا د: خامس ات اإل تحدی احمتطلب ایا ) 1(: فص ةقض ة باإل مختلف احمتعلق ات اإل)  2( .فص احمتطلب  فص

یة احاإل)  3. (الرئیس ن     فص ة م ل مجموع ن ك ي ع ف كم ن وص اري ع ولاأل االختی ة ص      . البیولوجی
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ة       ضافی اإل فصاحاتاإل) 4( ة بموثوقی ة العادل اس القیم تم قی م ی ة إذا ل ة إضافی  إفصاحات ) 5(. ة المطلوب
ة لأل    ة العادل ت القیم ة إذا كان وفرة      صول مطلوب ة أصبحت مت بقا بالتكلف م قیاسھا مس ي ت ة الت    .البیولوجی

  .المتعلق بالمنح الحكومیة فصاحاإل) 6(
  IPSAS 27 والمعیار  IAS 41مقارنة المعیار  :تاسعًا

بتكلفة رمزیة،  أوالبیولوجیة بدون تكلفة  صولف النشاط الزراعي عملیات توزیع األیتضمن تعر.1
  .مع ھذه العملیات IAS 41ولم یتعامل المعیار 

تزوید مقتناة للالبیولوجیة ال صولاأل إلىأن المعیار  ال یتطرق  IPSAS 27ضح نطاق المعیار أو. 2
  .ھذا التوضیح IAS 41بخدمات، ولم یتضمن المعیار 

البیولوجیة التي یتم  صولمتطلبات حول المنح الحكومیة التي تتعلق باأل IAS 41تضمن المعیار . 3
ھذه المتطلبات والدلیل  IPSAS 27قیاسھا بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، ولم یتطرق المعیار 

من العملیات التبادلیة  یرادالمتعلق باإل IPSAS 23، كون المعیار المتعلق بالمنح الحكومیة
  .زود بمتطلبات ودلیل یتعلق بالمنح الحكومیة في العملیات غیر التبادلیة) الضرائب والتحویالت(

مالي  إبالغمتطلبات للقیاس عند االعتراف المبدئي في تاریخ كل  IPSAS 27تضمن المعیار. 4
  .تناة من خالل عملیات غیر تبادلیة البیولوجیة المق صوللأل

البیولوجیة والتي تخضع فیھا عملیة  صولة لألإضافی إفصاحمتطلبات  IPSAS 27تضمن المعیار . 5
  .لبعض القیود صلبیعھا األ أواستخدام المنشأة  

كذلك بین و وغیر القابلة البیولوجیة القابلة لالستھالك صولتضمن المعیار متطلبات فصل األ.6
بتكلفة رمزیة، وتأخذ  أوالبیولوجیة المقتناة للبیع وتلك المقتناة لغایات التوزیع بدون تكلفة  لصواأل

 شكل الوصف الكمي التي قد تكون مرافقة لوصف مختصر، بینما یشجع المعیار فصاحاتھذه اإل
IAS 41  البیولوجیة ، مع  صولالمنشآت للتزوید بوصف كمي لكل مجموعة من األ إلزامبدون

البیولوجیة القابلة للحصاد وتلك  صولبین األ أوییز بین تلك القابلة لالستھالك وغیر القابلة، التم
  . غیر القابلة للحصاد كلما كان ذلك مالئما

االستحقاق، بینما لم  ساسلى ألوأحكاما انتقالیة للمطبق للمرة األ IPSAS 27تضمن المعیار .7
  .ھذه األحكام IAS 41یتضمن المعیار 

، الربح كقائمة الدخل الشامل، المنافع االقتصادیة المستقبلیة: تالف في المصطلحات المستخدمةاالخ.6
الخدمات  أووقائمة األداء المالي، المنافع االقتصادیة المستقبلیة  IAS 41وفق معاییر  الخسارة،  أو

  .IPSAS 27وفق معاییر  العجز أوالفائض  المحتملة ،
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  الخدمة  ترتیبات امتیاز
Service Concession Arrangements 

  )IPSAS 32المعیار ( 
  

  IPSAS 32عرض خلفیة عامة عن المعیار : الأو
ي     ھذا المعیار یھدف  أة الت و المنش انح وھ لبیان المعاملة المحاسبیة لترتیبات امتیاز الخدمات من قبل الم

ام،      ي القطاع الع وم ب    تعمل ف ي تق ى المنشآت الت داد ویجب عل تنادا      إع ة اس ا المالی ىوعرض قوائمھ  إل
اس دا     أس ا ع ام  م اع الع آت القط ة منش ى كاف ق عل ار، وینطب ذا المعی وص ھ زام بنص تحقاق االلت االس

ا     ب منھ ي یتطل ة، الت ال الحكومی آت األعم دادمنش وم،   إع ة للعم ات متاح ار  موازن ذا المعی ل ھ ویقاب
  IFRIC 12التفسیر 

  ز الخدمات من قبل المانحالمحاسبة عن ترتیبات امتیا: ثانیا
روط . 1 رافش انح ب   :  االعت ل الم ن قب راف م تم االعت لوی روط      أص وفر الش د ت دمات عن از الخ امتی

  :التالیة
دھا باستخدام األ    أوأن یتحكم المانح . أ ات    صل ینظم الخدمات التي على المشغل تزوی وح، والجھ الممن

  .صلتمر توفر ھذا الشرط طیلة حیاة األالمستفیدة من ھذه الخدمات، وسعر الخدمة، ویجب ن یس
ي األ       . ب ة ف ة متبقی وق ھام ن أي حق تفادة م ة    صل أن یتحكم المانح من خالل الملكیة حق االس ي نھای ف

 .فترة الترتیبات
  :وااللتزام صلاالعتراف باأل. 2
انح  المتبقی صولالتي یتم تزویدھا من قبل المانح ، أما األ صولیقوم المانح باالعتراف باأل. أ  ة لدى الم

  .امتیاز الخدمات أصولفیعاد تصنیفھا ك
تناد   . ب التزام باالس االعتراف ب انح ب وم الم ىیق غل   إل انح للمش ویض الم ة تع تخدم األ(طریق لمس  ص

دمات د الخ ب ) لتزوی اليبموج زام الم وذج االلت انح : نم وم الم ویر،  بیق اء ، تط غل لبن ویض المش تع
دما  أصلتحدیث  أواقتناء،  نح المشغل حق اكتساب اإل      امتیاز الخ ة بم دمات ذات العالق راد ت والخ  ی

د لإل  أصل أي  أوامتیاز الخدمات  صلمن مستخدمي الطرف الثالث أل راد مول ن    ی تم المحاسبة م ، وی
ار اإل  راد قبل المانح عن ھذا االلتزام عند ظھور خی ادل األ     ی ن تب ر المكتسب م انح    صول غی ین الم ب

  ).غیر ملموس صلأ(والمشغل ) امتیاز الخدمة أصل(
  ات من قبل المانحیراداالعتراف بالمصروفات واإل. 3

  :ات والمصروفات من قبل المانح فتتم بأحد نموذجین وھمایرادكیفیة التعامل مع اإل
الي . أ زام الم وذج االلت تنادا   : نم غل اس دفعات للمش یص ال انح بتخص وم الم ىیق یض  إل ا كتخف جوھرھ

  .مصروفات المتعلقة بالخدمات التي تم تزویدھا من قبل المشغللاللتزام، المصروف الرأسمالي، ال
ع األ       : نموذج منح الحق للمشغل. ب انح والمشتركة م ل الم ن قب افع م تم    صل ویتم اكتساب المن ذي ی ال

رة الترت    الل فت غل خ وح للمش ق الممن ة الح دمات بمبادل از الخ ات امتی ب ترتیب تالمھ بموج ات، یاس ب
از      إلىوتخفیض االلتزام استنادا  یرادإلویقوم المانح باالعتراف با ات امتی الجوھر االقتصادي لترتیب

  .الخدمات
 IFRIC 12مع التفسیر  IPSAS 32مقارنة المعیار  :ثالثا

رق  IFRICS 12إن التفسیر   ى یتط غل، أي       إل ل المش ن قب دمات م از الخ ات امتی ن ترتیب المحاسبة ع
ل القطاع   صلالمزود للخدمات المرتبطة باأل ار    من قب ا المعی ى فیتطرق   IPSAS 32الخاص، أم  إل

  .المحاسبة عن ترتیبات امتیاز الخدمات من قبل المانح، وھو في ھذه الحالة منشأة القطاع العام
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  المالي الدولي  بالغمعیار اإل
  متوسطة الصغیرة والللمنشآت 

 IFRS for SMEs   
 

  IFRS for SMEsعرض خلفیة عامة عن المعیار : ًالأو

 تناولی، حیث كاملة  IFRSsلمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  وتبسیًط ھذا المعیار اختصاٌریعتبر 
بقالب مبسط ومختصر، لتطبیقھا من قبل المنشآت یعید صیاغتھا یة في كل معیار وساسالمفاھیم األ

ءمة ك بالمالعلى ذل بناًء القوائم المالیة  ھا للمعلومات المالیة، لتتصفإعدادفي  الصغیرة والمتوسطة
  .IPSASs، وال یوجد مقابل لھ في معاییر والموثوقیة والجودة العالیة

 الصغیرة والمتوسطةالتعریف بالمنشأة : ثانیًا
بدقة، حیث أن ھذا التعریف  ملیس من السھولة بمكان تعریف المنشأة صغیرة ومتوسطة الحج

 IFRSالدراسة أن معیار  حیث تؤكد   بعض الغموض، وھذا ما أكدتھ دراسة حول ذلك كتنفھی
for SMEs  ،وجود اختالفات  إلى إضافةلم یحدد فئة المنشآت التي ینطبق علیھا بشكل واضح

، وكذلك معاییر التفریق بین الصغیرة والمتوسطةجوھریة واضحة بین الدول في تعریف المنشأة 
و المنشأة الصغیرة وجود تصنیف رابع للمنشآت وھ إلى إضافةكبیرة ، الھذین النوعین والمنشأة 

  ، واختالف التصنیف تبعا لمجال األعمال، Micro entityجدا 
لغایات تطبیق المعیار  الصغیرة والمتوسطةفقد عرف المنشأة  IFRS for SMEsأما المعیار 

بأنھا المنشأة التي ال تخضع للمساءلة العامة ، وكذلك التي تصدر قوائم مالیة ذات استخدام عام 
  .خارجیینللمستخدمین ال

  IFRS for SMEsالتعرف على التسھیالت التي تضمنھا المعیار : ثالثًا
  :المبسطة المتعلقة بالمواضیع التالیة واإلجراءاتھیالت سوتضمن المعیار مجموعة من الت

  IFRS for SMEsتم شطب المواضیع التالیة من المعیار . 1
 .IAS 33عائد السھم موضوع المعیار  .أ 
 .IAS 34موضوع المعیار  لمرحلیةاالتقاریر المالیة   .ب 
 .IFRS 8القطاعي موضوع المعیار  بالغاإل  .ج 
 .IFRS 4التأمین موضوع المعیار   .د 
  .IFRS 5المقتناة للبیع موضوع المعیار  صولاأل  .ه 

 التقاریر المالیة الدولیة عدم السماح بتطبیق بعض السیاسات المحاسبیة التي تتضمنھا معاییر. 2
IFRSsالصغیرة والمتوسطةسیاسات وأسالیب مبسطة تتناسب مع الشركات ، حیث تم استبدالھا ب .  

  .IFRSs التقاریر المالیة الدولیة االعتراف والقیاس التي تضمنتھا معاییر مبادئتبسیط عدید من . 3
  .IFRSs التقاریر المالیة الدولیة المطلوبة بموجب معاییر فصاحاتالتقلیل من اإل.4
  .وتعدیالت المواضیع التي تتضمنھا المعیار إصدارمسودات  إصدار إعادة إجراءاتتبسیط .5
عدم جواز استخدام بعض المعالجات المحاسبیة بسبب وجود معالجات محاسبیة مبسطة بدیلة . و 

  تضمنھا المعیار 
 IFRS for SMEsعرض ملخص للمعیار : رابعًا

  عرض القوائم المالیة. 1
 .یة التي تضمنھا المعیار القوائم المال إعدادیتحقق العرض العادل عند  .أ 
 .یتم التصریح عن االلتزام بالمعیار إذا أعدت المنشأة القوائم المالیة المطلوبة وفق المعیار  .ب 

 قائمة المركز المالي. 2
 .یمكن تسمیة قائمة المركز المالي بالمیزانیة العمومیة  .أ 
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 إلىمنشأة إذا توصلت ال ةتداولموغیر  ةتداولم إلىوالمطلوبات  صولال یتطلب فصل األ  .ب 
 .معلومات مالئمة إلىالوصول  إلىقناعة بأن مدخل السیولة یؤدي 

  . وتتابع  بنود قائمة المركز المالي عناوینال یوجد التزام بشكل و  .ج 
  قائمة الدخل الشامل واألرباح المحتجزة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة. 3

 الخسائر أو حاألرباقائمة (القائمتین أو، )قائمة الدخل الشامل( مدخل القائمة الواحدة إتباعیمكن  .أ 
 ).وقائمة الدخل الشامل

 .قائمة الدخل الشامل إذا لم یكن لدى المنشأة بنود دخل شامل إعدادال یتم   .ب 
الخسارة والتوزیعات والمسحوبات  أوظھرت التغیرات في حقوق الملكیة نتیجة الربح  اإذ  .ج 

ة،ولم یكن لدى المنشأة استثمارات مالك وتصحیح األخطاء والتغیرات في السیاسات المحاسبی
وقائمة األرباح  الخسائر أواألرباح قائمة موحدة تتضمن قائمة  إعدادأسھم خزینة، فیمكن  أو

 .من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة المحتجزة بدًال
استثنائیة  یجب فصل العملیات غیر المستمرة عن العملیات المستمرة وال یوجد بنود  .د 

extraordinary items غیر العادیة البنود ، كذلك یمكن فصلunusual items . 
تكلفة المبیعات، (وفق وظیفتھا أو، )، الرواتبھالكاال(یمكن عرض المصروفات وفق طبیعتھا  .ه 

 .ضمن المالحظات أوة ئمعلى متن القا) مصاریف التوزیع
  قائمة التدفقات النقدیة. 4

 .غیر المباشر سلوباأل أوالمباشر  سلوبقائمة التدفقات النقدیة باستخدام األ إعدادیمكن للمنشأة  .أ 
محددة  تیتم تصنیف التدفقات النقدیة المرتبطة بضریبة الدخل كأنشطة تشغیلیة إال إذا كان  .ب 

 .تمویلیة أوكأنشطة استثماریة 
مقابل  صولاألعن بعض األنشطة غیر النقدیة االستثماریة والتمویلیة  كاقتناء  فصاحیجب اإل  .ج 

 .تحمل دیون
  المالحظات عن القوائم المالیة. 5

  :الترتیب التالي في المالحظات إتباعیتم 
 .القوائم المالیة إعدادأسس  .أ 
ملخصا للسیاسات المحاسبیة الھامة تتضمن معلومات عن التعدیالت فیھا ومعلومات عن   .ب 

 .المصادر الرئیسیة للتقدیر 
 .المالیةة عن بنود القوائم إضافیمعلومات   .ج 
 .أخرى إفصاحات  .د 

  القوائم المالیة الموحدة والمستقلة.6
على شركة ) الشركة األم(القوائم المالیة الموحدة عند وجود سیطرة لشركة  إعدادیتطلب  .أ 

 ).الشركة التابعة(أخرى
 أوقوائم مالیة موحدة عند وجود نیة للتخلص من الشركة التابعة خالل سنة،  إعدادال یتطلب   .ب 

 .األم ھي ذاتھا شركة تابعةأن الشركة 
  السیاسات المحاسبیة، التقدیرات  واألخطاء.7

ما ورد في المعیار بشأن ما ورد عن السیاسات  إتباع الصغیرة والمتوسطةیجب على المنشأة  .أ 
 .المحاسبیة

إذ  لم یتضمن المعیار سیاسة محاسبیة تتعلق بموضوع معین، فیجب على المنشأة اختیار   .ب 
 .معلومات مالئمة وموثوقة إلىالوصول  إلىالتي تؤدي  السیاسة المحاسبیة

  یة ساساألدوات المالیة األ. 8
 IFRS forمن المعیار  12، 11بدال من القسمین  IAS 39تستطیع المنشأة تطبیق المعیار   .أ 

SMEs. 
، 12الواردة في القسم  فصاحاتتطبیق اإل IAS 39یجب على المنشأة حتى بتطبیقھا المعیار   .ب 

 .IFRS 7وفقا للمعیار  حاتفصاولیس اإل
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ما عدا أدوات حقوق الملكیة التي تتوفر لھا أسعار في القیاس نموذج التكلفة المطفأة  استخدامیتم   .ج 
 .یتم استخدام القیمة العادلة ئذمعلنة فعند

یة بالسعر الذي تضمنتھ عملیة االقتناء بما في ذلك ساسیتم القیاس المبدئي لألدوات المالیة األ  .د 
والمطلوبات المالیة التي یتم  صولقتناء، وینطبق ذلك على األدوات المالیة ما عدا األتكالیف اال

 .الخسارة ، إال إذا تضمنت العملیة تكالیف تمویل أوقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 :یتم القیاس الالحق لألدوات المالیة على النحو التالي  .ه 

 تخدام معدل الفائدة الفعالتقاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة  باس. 
 بالقیمة غیر المخصومة  ةتداولممطلوبات  أو أصولتقاس أدوات الدین التي یتم تصنیفھا ك

دفعھا  بعد االنخفاض، إال إذا تضمنت  أواالعتبارات األخرى التي یتم استالمھا  أوللنقدیة 
 .تكالیف تمویل

 ین بالقیمة الحالیة  للدفعات النقدیة إذا تضمنت العملیة تكالیف تمویل فیتم قیاس أدوات الد
 .المستقبلیة مخصومة بسعر فائدة سوقي ألدوات الدین المماثلة

الشك في  أولفحص االنخفاض  طفاءكافة األدوات المالیة القابلة لإل إخضاعیجب على المنشأة   .و 
 .التحصیل

  .ات المالیةوالمطلوب صولعلى التوقف عن االعتراف باأل IAS 39ینطبق ما ورد في المعیار   .ز 
  ة تتعلق باألدوات المالیةإضافیقضایا . 9

، ویتم )12(من المعیار ضمن نطاق القسم ) 11(نطبق علیھا القسم یتقع األدوات المالیة التي ال   .أ 
 .الخسارة أوقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 :یمكن استخدام محاسبة التحوط عند وجود المخاطر التالیة  فقط  .ب 
 ت الفائدة ألدوات الدین التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأةمخاطر معدال. 
  مخاطر معدالت الفائدة التي یتضمنھا التزام  أومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة

 .تتضمنھا عملیة تنبؤیة عالیة االحتمال أوالمنشأة 
  ، عملیة تنبؤیة تتضمنھا  أوالتي یتضمنھا التزام المنشأة  أومخاطر أسعار البضاعة المقتناة

 .بیع البضاعة أوعالیة االحتمال لشراء 
  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة التي یتضمنھا صافي استثمار في عملیة أجنبیة. 

  :المخزون . 10
  .IAS 2وخصوصا المعیار  IFRSs التقاریر المالیة الدولیة یطبق بشأنھ ما ورد في معاییر 
  

  ةاالستثمارات في الشركات الزمیل.11
  :تضمن المعیار الخیار باستخدام أحد النماذج التالیة

 .نموذج التكلفة الخاضعة لالنخفاض  .أ 
 .الخسارة وذلك عند وجود أسعار معلنة أونموذج القیمة العادلة من خالل الربح  .ب 
 .حقوق الملكیة  أسلوب  .ج 
  االستثمارات في العقود المشتركة. 12

لتالیة فیما یتعلق بالمحاسبة عن المنشأة ذات تضمن المعیار الخیار باستخدام أحد النماذج ا  .أ 
  :السیطرة المشتركة من قبل المتعاقد

 نموذج التكلفة الخاضعة لالنخفاض. 
   الخسارة وذلك عند وجود أسعار معلنة أونموذج القیمة العادلة من خالل الربح. 
 حقوق الملكیة  أسلوب. 

 .التوحید النسبي أسلوبال یجوز استخدام   .ب 
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التي  صولات ذات السیطرة المشتركة، فیجب على المتعاقد االعتراف باألبالنسبة للعملی  .ج 
یسیطر علیھا والمطلوبات التي یتحملھا  في قوائمھ المالیة ، وكذلك االعتراف بحصتھ من 

 .الدخل المكتسب والمصروفات التي تم تحملھا
ھ منھا ومن ذات السیطرة المشتركة، فیجب على المتعاقد االعتراف بحصت صولبالنسبة لأل   .د 

المطلوبات التي تم تحملھا وكذلك االعتراف بحصتھ من الدخل المكتسب والمصروفات التي 
 .تم تحملھا

  الممتلكات المستثمرة. 13
  :ینطبق بشأنھا ما یلي

 .التشغیلي كممتلكات مستثمرة یجاریمكن تصنیف الحقوق المملوكة المقتناة بموجب اإل  .أ 
لمختلط  ما بین فئة الممتلكات المستثمرة والممتلكات یجب فصل الممتلكات ذات االستخدام ا  .ب 

 .التشغیلیة
جھود ال داعي لھا، فیجب  أوإذا أمكن قیاس القیمة العادلة بموثوقیة بدون تحمل أي تكالیف   .ج 

الخسارة، وبخالف ذلك یجب معاملة  أواستخدام نموذج القیمة العادلة من خالل الربح 
 .ت ومعداتالممتلكات المستثمرة كممتلكات، منشآ

  الممتلكات، المنشآت والمعدات. 14
  :ینطبق بشأنھا ما یلي

 .صولیجب استخدام نموذج التكلفة التاریخیة فقط لقیاس ھذه األ  .أ 
 .صولالتقییم لقیاس ھذه األ إعادةال یجوز استخدام نموذج   .ب 
ینطبق ذلك على معظم الممتلكات المستثمرة، الممتلكات المقتناة للبیع  حیث ال یوجد في   .ج 

 .خفاض في قیمتھندلیل ا صلالمعیار ھذا التصنیف واعتبار أن االقتناء للبیع لأل
نماذج مختلفة  صلالجزئي لبند معین إذا تضمنت معظم أجزاء األ ھالكیجوز استخدام اال  .د 

 .من االستھالك للمنافع االقتصادیة
تغیر ھام  عندما یكون ھناك ھالكیجوز مراجعة العمر النافع والقیمة المتبقیة ومعدل اال  .ه 

 .كیفیة استخدامھ، ویسري التغیر بأثر مستقبلي فقط أو صلفي األ
  غیر الملموسة ما عدا الشھرة صولاأل. 15

 .غیر الملموسة المولدة داخلیا صولال یجوز االعتراف باأل  .أ 
 .تعتبر تكالیف البحث والتطویر مصاریف  .ب 
 .المقتناة بشكل منفصل  أوالمشتراة  صولعلى األ طفاءینطبق اإل  .ج 
 .تقدیر العمر النافع فیجب تقدیره بعشر سنوات مكانإذا لم یكن باإل  .د 
عندما یكون ھناك تغیر ھام  ھالكیجوز مراجعة العمر النافع والقیمة المتبقیة ومعدل اال  .ه 

 .كیفیة استخدامھ، ویسري التغیر بأثر مستقبلي فقط أو صلفي األ
 .غیر الملموسة صولتقدیر األ إعادةال یجوز    .و 

  األعمال والشھرةاندماج . 16
  .IFRS 3ال ینطبق ما ورد في المعیار على المنشآت ذات السیطرة العامة، وتتبع ما ورد في المعیار 

  اتیجاراإل. 17
یتم اتباع و IFRIC 4كما ورد في التفسیر  ًاإیجاریتضمن نطاق المعیار الترتیبات التي تتضمن 

  .IAS 17التي تضمنھا المعیار  المبادئ
  والمحتمالتالمخصصات . 18

 :یتم االعتراف بالمخصصات عند توفر الشروط الثالثة التالیة  .أ 
 ھناك التزام حالي كنتیجة لحدث سابق أن. 
  من المحتمل أن تتدفق منافع من المنشأة. 
 یمكن تقدیر القیمة بموثوقیة. 

 .تقدیر حالي أفضلمالي وتعدیلھا لمقابلة  إبالغیجب مراجعة المخصصات في تاریخ كل   .ب 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014 

 

 
 

119 

 :منشأة عدم االعتراف بالمخصصات التالیةیمكن لل  .ج 
 الخسائر التشغیلیة المستقبلیة بغض النظر عن احتمالیتھا. 
  بنائي بعد أوالتزام حالي  إلىالھیكلة المستقبلیة الممكنة التي ال ترقى  إعادةخطط. 

  المطلوبات وحقوق الملكیة. 19
أي  أور تزوید المنشأة بنقدیة حق ملكیة إذا كان على طرف آخ إلىیتم تصنیف األداة المالیة  .أ 

 .اعتبارات أخرى بالمبادلة مع األداة
االعتبارات األخرى  أویتم قیاس األداة المالیة المصنفة كحق ملكیة بالقیمة العادلة للنقدیة   .ب 

األداة، إال إذا كانت القیمة الزمنیة للنقود  صدارمة بعد خصم المصروفات المباشرة  إللالمست
 .قیاس األداة عند االعتراف المبدئي بالقیمة الحالیةیتم  عند ذلكھامة، 

االعتبارات األخرى، فإن القیمة القابلة لالستالم  أواألسھم قبل استالم  النقدیة  إصدارعند یتم   .ج 
، ولكن یتم عرض ھذه القیمة كمقاصة لحقوق الملكیة في قائمة )ذمم مدینة( أصلال تصنف ك

 .المركز المالي
ي أسھم ولكن ال یتم استالم نقدیة، فال یتم االعتراف بھا كحقوق ملكیة قبل عندما یتم االكتتاب ف  .د 

 .األسھم إصدار
یتم فصل العوائد المتعلقة باألدوات المالیة القابلة للتحویل والمركبة بین جزء التزام وجزء   .ه 

 .الملكیة
تبقیة جزء یتم قیاس جزء االلتزام عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة، وتمثل القیمة الم  .و 

كزیادة  صدارخصم اإل إطفاءالملكیة، والحقا یتم قیاسھ باستخدام معدل الفائدة الفعال ، مع 
 .لمصروف الفائدة

 .التزام إذا كان على المصدر دفع نقدیة عند تسویة األداة للمنشأة إلىیتم تصنیف األداة المالیة .ز 
ة عندما یكون على المنشأة غیر نقدی أصولتوزیعات المدفوعة على شكل لیتم االعتراف با  .ح 

التي  صولغیر نقدیة، ویتم قیاس التزام التوزیعات بالقیمة العادلة لأل أصولالتزام بتوزیع 
 .سیتم توزیعھا

  یراداإل.20
 .وأي مصادر أخرى تقاوالمات عن المبیعات وتقدیم الخدمات والدخل من عقود الیرادتنتج اإل  .أ 
 .تم التعامل معھا في مكان آخریالقسم  وات من ھذا یرادتم استبعاد بعض أنواع اإل  .ب 
 .اتیرادھناك ملحق یتضمن أمثلة على بعض طرق االعتراف باإل  .ج 
  المنح الحكومیة. 21

 .لالستالم ةالقابل أو ةالمستلم صولیتم قیاس المنح بالقیمة العادلة لأل .أ 
 الخسائر أوقائمة األرباح یتم االعتراف بالمنح غیر المربوطة على شروط أداء مستقبلیة في   .ب 

 .عندما تكون العوائد قابلة لالستالم
عندما  الخسائر أوقائمة األرباح لیة في بیتم االعتراف بالمنح المربوطة على شروط أداء مستق  .ج 

 .تتحقق الشروط
  تكالیف االقتراض.22

 .ال یتم رسملة تكالیف االقتراض، وتعتبر مصروفات عند تحملھا  .د 
 الدفعات المرتكزة على األسھم. 23

  یتعلق بالدفعات التي یتم تسویتھا بأدوات حقوق ملكیةفیما 
یتم تسجیل العملیات باستثناء تلك التي تتم مع الموظفین بالقیمة العادلة للسلع والخدمات المستلمة  .أ 

 .تقدیرھا بموثوقیة مكانإذا كان باإل
لع والخدمات تقدیر القیمة العادلة للس مكانیكن باإل مإذا ل أویتم تسجیل العملیات مع الموظفین   .ب 

 .القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة الممنوحة إلىالمستلمة بموثوقیة، باالستناد 
  فیما یتعلق بالدفعات التي یتم تسویتھا نقدًا
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مالي وتاریخ تسویة، مع  إبالغیتم قیاس االلتزام بالقیمة العادلة في تاریخ المنح وفي أي تاریخ  .أ 
 .الخسائر أوباح قائمة األراالعتراف بالتعدیالت في 

الفترة  إتمامیتم االعتراف بالمصروف عند تقدیم الخدمات عن األسھم التي یتم اكتسابھا بعد   .ب 
 .المتفق علیھا مع خدمة الموظفین 

  فیما یتعلق بالدفعات التي یتم تسویتھا ببدائل نقدیة
 .ھا نقدًایتم التعامل مع كافة العملیات التي تنطبق علیھا ھذه الفئة كعملیات تمت تسویت .أ 
إذا كان الخیار  أویستثنى من ذلك وجود ممارسة سابقة لدى المنشأة لتسویتھا بأدوات ملكیة،   .ب 

لیس لھ وجود تجاري، كون القیم التي یتم تسویتھا نقدا ال تحمل أي عالقة مع القیمة العادلة 
 .ألداة الملكیة، بالرغم من أنھا تكون اقل من ھذه القیمة

  صولاالنخفاض في قیم األ.24
 التقاریر المالیة الدولیةیة لالنخفاض كما وردت في معاییر ساساأل المبادئیتضمن القسم   .أ 

IFRSs. 
تخصیصھا لوحدة  مكانعن كیفیة انخفاض الشھرة إذا لم یكن باإل ًامبسط تضمن دلیًالیكذلك .ب 

 .تولید نقد معینة
  منافع الموظفین. 25

  :يیتم قیاس المنافع قصیرة األجل على النحو التال  .أ 
 یتم قیاسھا بالقیمة غیر المخصومة ویتم االعتراف بھا عند تقدیم الخدمات. 
  السنویة كالتزام عند تقدیم الخدمات وتعتبر  كاإلجازةیتم االعتراف بالتكالیف األخرى

 .االستفادة منھا أو اإلجازةكمصروفات عند استخدام 
 قیاس قیمتھ بموثوقیة انیةإمكیتم االعتراف بالمكافآت المدفوعة فقط عند وجود التزام و. 

  :یتم قیاس منافع ما بعد الخدمة على النحو التالي  .ب 
   أومصروف عند تقدیم المساھمة  أویتم االعتراف بخطط المساھمة المحددة كالتزام 

 .استحقاقھا
  یتم االعتراف بااللتزام لخطط المنافع المحددة بناء على صافي القیمة الحالیة لمطلوبات

المالي، ویتم استخدام  بالغفي تاریخ اإل أصولناقصا القیمة العادلة ألي  المنافع المحددة
جھود ال  أوتطبیقھا دون تحمل تكالیف  إمكانیةالتنبؤیة  فقط  عند  وحدة االئتمان أسلوب

 .احتسابھا إجراءاتداعي لھا، ویمكن للمنشأة تبسیط 
ة األم والشركات التابعة یمكن تخصیص القیمة الموحدة عند وجود خطط للمجموعة بین الشرك  .ج 

 .معقول أساسبناء على 
كبند في الدخل  الخسائر أوقائمة األرباح یمكن االعتراف  بالمكاسب والخسائر االكتواریة في   .د 

 Corridorخسائر اكتواریة مؤجلة ، وال یتم استخدام الممر  أوالشامل، وال یوجد مكاسب 
approach  

 . الخسائر أوقائمة األرباح مباشرة في یتم االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة   .ه 
اشرة عندما ال یكون ھناك بم الخسائر أوقائمة األرباح الخدمات في  إنھاءیتم االعتراف بمنافع  .و 

 .منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشأة 
  ضریبة الدخل. 26

 .IAS 12رق المؤقت بذات الطریقة الواردة في المعیار ایتطلب ھذا القسم استخدام مدخل الف .أ 
والمطلوبات یختلف عن القیمة  صولالضریبي لأل ساسرق المؤقت إذا كان األایظھر الف  .ب 

 .المرحلة
 أووجود ضریبة مؤجلة معترف بھا  مالضریبي بالبیع باستثناء عد ساسیفترض استرداد  األ  .ج 

تم  التيالمنشآت ذات السیطرة المشتركة  أوعدم وجود عوائد تتعلق بالمنشآت التابعة األجنبیة 
 .ھا فاءإط
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 .الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة التحقق المحتمل أصولیجب على المنشأة االعتراف ب  .د 
المؤجلة المعترف بھا  لألجزاء ذات العالقة من  أویتم تخصیص التغیرات في الضریبة الحالیة   .ه 

 .حقوق الملكیة أوبنود الدخل الشامل  أو الخسائر أوقائمة األرباح 
  نبیةة األجیترجمة العمل. 27

 .IAS 21تم استخدام ذات مدخل العملة الوظیفیة الذي تضمنھ المعیار ی  .أ 
یتم االعتراف بفروقات الصرف التي تظھر  من البنود النقدیة التي تشكل جزء من صافي   .ب 

 أوقائمة األرباح االستثمار في عملیة أجنبیة في حقوق الملكیة، وال یتم تدویرھا من خالل 
 .ستثمارعند التخلص من اال الخسائر

 .رف في الدخل الشاملصیتم االعتراف بكافة فروقات ال  .ج 
  التضخم النشط. 28

قوائم مالیة معدلة بمستوى أسعار عام عندما تكون عملتھا الوظیفیة  إعدادیجب على المنشأة  .أ 
 .IAS 29الواردة في المعیار  المبادئتعمل في اقتصاد نشط وتطبق بشأن ذلك 

 .لنشط ولكن لیس بمعدل تضخم محددیزود المعیار بمؤشرات للتضخم ا  .ب 
 إلىوالمتعلق بوصول التضخم المتراكم  IAS 29یستخدم المؤشر الذي یتضمنھ المعیار   .ج 

 .زیادتھ عن ذلك أو% 100
  المالي بالغاألحداث الالحقة لتاریخ اإل.29

األحداث ( إضافيیجب على المنشأة تعدیل القوائم المالیة لعكس األحداث التي تزود بدلیل  .أ 
 .یةبالغعن الظروف المتواجدة في نھایة الفترة اإل) عدلةالم

المالي ، ولكن  بالغوائم المالیة باألحداث غیر المعدلة التي تظھر بعد تاریخ اإلقال یتم تعدیل ال  .ب 
 .عن طبیعة ھذه األحداث وتقدیر األثر المالي لھا فصاحیجب اإل

 بالغعن توزیعھا بعد تاریخ اإل اإلعالنیجب على المنشأة عدم االعتراف باألرباح التي تم   .ج 
 .ھذا الحدث معدال رالمالي كالتزام، وال یعتب

 عن األطراف ذات العالقة فصاحاتاإل.30
 .IFRSsالمالیة الدولیة  ریطبق بشأن ذلك ما ورد في  معاییر التقاری

 الزراعة. 31
البیولوجیة  صولاأل الخسارة إذا كانت محددة لفئة أویتم استخدام القیمة العادلة من خالل الربح  .أ 

 .جھود ال داعي لھا أوبدون تحمل أي تكالیف 
المتراكم واالنخفاض المتراكم إذا لم تكن القیمة العادلة  ھالكاال یتم استخدام التكلفة ناقصًا  .ب 

 .جھود ال داعي لھا أوتحمل أي تكالیف  إلىكان تحدیدھا یؤدي  أومحددة 
ة العادلة ناقصا التكالیف  المقدرة حتى البیع، یتم قیاس المنتج الزراعي عند الحصاد بالقیم  .ج 

 .وتعامل بعد ذلك كمخزون
  الصناعات االستخراجیة.32

  .مصروفات   التنقیبال یتطلب من المنشأة اعتبار تكالیف . أ
  .یجب على المنشأة فحص التكالیف الرأسمالیة من أجل االنخفاض. ب
موسة في األنشطة االستخراجیة الملموسة وغیر المل صولتعامل المصروفات على األ. ج

  .غیر ملموسة ما عدا الشھرة أصول أوكممتلكات ، منشآت ومعدات 
  IFRS for SMEsبیان كیفیة االنتقال لتطبیق المعیار : خامسًا

 IFRS for SMEsلى عندما تتضمن القوائم المالیة المعدة وفق المعیار  ویعني التطبیق للمرة األ. 1
  .بااللتزام بالمعیار عبارة صریحة غیر متحفظة

لى ویة األبالغتقوم المنشأة باختیار السیاسات المحاسبیة من واقع المعیار في تاریخ نھایة الفترة اإل. 2
  .لىوللتطبیق للمرة األ
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تعتمد كثیر من القرارات المتعلقة بالسیاسات المحاسبیة على الظروف واألحوال مع منح المعیار . 3
  .لبعض الخیارات

قوائم مالیة عن السنة الحالیة وقوائم مالیة مقارنة  عن السنة السابقة  إعدادالمنشأة یجب على .4
تصویر  عادةإل وإلزامیة، مع وجود استثناءات اختیاریة IFRS for SMEsباستخدام المعیار 

، وتضمن المعیار كافة " غیر العملي"بعض بنود القوائم المالیة، وھناك استثناء عام یرتبط بمفھوم 
  .IFRS 1التي تضمنھا المعیار  عفاءاتاإل

 IFRSلى باستخدام المعیار والقوائم المالیة للمرة األ إعدادعند  اإلیضاحاتعرض  أساسیعتبر .5
for SMEs وكذلك تقریر المدقق الخارجي ھو مدى االلتزام بالمعیار ،.  
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  عن المعلومات المالیة المتعلقة بالقطاع الحكومي العام فصاحاإل
Disclosure of Financial Information About the 

General Government Sector 
  )IPSAS 22المعیار ( 

  

  وتحدید نطاقھ IPSAS 22عرض خلفیة عامة عن المعیار : الأو
للحكومات التي ترغب بعرض معلومات  فصاحیتمثل الھدف من ھذا المعیار بتحدید متطلبات اإل

، ویعزز عرض معلومات مالئمة عن   وائمھا المالیة الموحدةفي ق GGSعن القطاع الحكومي العام 
القطاع الحكومي العام  على تعزیز شفافیة التقاریر المالیة، ویحقق فھما أفضل للعالقة بین األنشطة 

  .المالي بالغلإل اإلحصائیةالحكومیة  السوقیة وغیر السوقیة، وكذلك بین القوائم المالیة والقواعد 
بحیث ، GBEsلى كافة منشآت القطاع العام بما فیھا منشآت األعمال الحكومیة وینطبق المعیار ع

االستحقاق  وترغب في  أساس إلىوعرض القوائم استنادًا  إعدادیجب على المنشآت التي تقوم ب
ذلك،  إجراءعن معلومات مالیة عن القطاع الحكومي العام تطبیق نصوص ھذا المعیار في  فصاحاإل

  .IFRSsھذا المعیار في معاییر وال یوجد مقابل ل
   التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

ام  ومي الع اع الحك آت  :  The General Government Sector القط اف المنش من ك ویتض
  .المالي بالغلإل اإلحصائیةالتنظیمیة للحكومة العمومیة كما ھي معرفة في القواعد 

ائیة القواعد   الغ لإل اإلحص الي   ب م   : Statistical bases of financial reportingالم شركات ت
ات   ھا لغای اجتأسیس ة      إنت ر مدمج آت غی وق، منش دمات للس لع وخ ل     أوس ا تعم ا لكنھ ة قانونی مؤسس

ركات،  اج    أوكش وم بنت ربح تق ة لل ر ھادف ات غی ق    أومؤسس وم بتحقی ن ال تق دمات لك لع وخ ع س توزی
  .مكاسب للمنشأة المسیطرة
  .IPSASsالتي تتضمنھا معاییر  وتستخدم باقي التعریفات

  والشركات األخرى GGS العام التعریف بالقطاع الحكومي: ثالثا
اعي        .1 ن االجتم ة، صنادیق األم یتضمن الوحدات الحكومیة الوطنیة المركزیة والرسمیة والمحلی

ا           ي تسیطر علیھ ربح الت ة لل ر الھادف ر السوقیة غی في كافة مستویات الحكومة، والمؤسسات غی
  .ات الحكومیةالوحد

دات   اإلداراتومن أمثلة ھذه الوحدات  .2 الحكومیة والمحاكم القانونیة ومؤسسات التعلیم العام ووح
 .العنایة الصحیة العامة

ن     .3 ال م ام ك ومي الع اع الحك من القط ة   ال یتض ة المالی ركات العام  Public Financialالش
Corporations (PFC) ،ة     أو ر مالی ة غی ركات العام  Public Non-financial الش

Corporations (PNFC). 
ة     .4 ة المالی ا        PFCوبخصوص الشركات العام ة المسیطر علیھ ة الوطنی فتتضمن الشركات المالی

ذلك    ة، ك اطة المالی دمات الوس دم خ ي تق ربح الت ة لل ر الھادف ات غی ة والمؤسس ل الحكوم ن قب م
ة      ك المركزي وكاف ة كالبن ن الحكوم ي     تتضمن البنوك المسیطر علیھا م المؤسسات األخرى الت

 .سوقي أساستؤدي أنشطتھا على 
ل   یفتتضمن الشركات غیر المالیة المس PNFCأما الشركات العامة غیر المالیة  .5 ن قب طر علیھا م

 .خدمات غیر مالیة  أوالحكومة والمؤسسات غیر الھادفة للربح  التي تقدم للسوق سلعًا 
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  السیاسات المحاسبیةالتعریف ب: رابعا
ب   تم اإل یوج اح أن ی ام      فص ومي الع اع الحك ة للقط ات المالی ن المعلوم تناد   GGSع ىباالس ذات  إل

داد التي یتم تطبیقھا في  االعتراف والقیاس والعرضالسیاسات المحاسبیة المتعلقة ب وائم    إع وعرض الق
  :المالیة الموحدة للحكومة،  ما عدا

ق بالشركات      المتعلق بالقوائم المالیة ال IPSAS 6متطلبات المعیار   .أ  ا یتعل دة والمنفصلة، فیم موح
ن     إعدادبھ ل، وما یتطNPFCsوالشركات العامة غیر المالیة  PFCsالعامة المالیة  وائم م ذه الق ھ

ام    المتبادلة بین وحدات المجموعة ضمن  واألرصدةالعملیات  إلغاء ، GGSالقطاع الحكومي الع
والمنشآت  GGSشآت القطاع الحكومي العام العملیات المتبادلة بین من إلغاءولكن ال یتطلب ذلك 

  خارج القطاع الحكومي العام
ذكورة    GGSیجب على القطاع الحكومي العام   .ب  ة الم االعتراف باالستثمارات في الشركات المالی

في الشركة المستثمر  صولبالقیمة المرحلة لصافي األ صول، والمحاسبة عن ھذه األأصولآنفا ك
 .فیھا

د  ب القواع ائیةاإلحوتتطل ادة ص یم األ إع ولتقی ي   ص وقیة ف ة الس روض بالقیم دا الق ا ع ات م وااللتزام
یم       IPSASsمالي، بینما ال تتطلب ذلك معاییر  إبالغتاریخ كل  س تقی ة وأس حیث تجیز استخدام التكلف

  .وااللتزامات صولأخرى لبعض فئات األ
ة ستقوم   وعند سیطرة الحكومات الوطنیة على الحكومات المحلیة، فإن القوائ م المالیة للحكومات الوطنی

ة سیظھر              دبتوحی وائم المالی ف للق ع مختل اك تجمی إن ھن ك ف د ذل ات، وعن ن الحكوم ة م مستویات مختلف
  .متطلبات ھذا المعیار إلىاستنادا 
   فصاحتحدید متطلبات اإل: رابعًا

  :بموجب المعیار بما یلي فصاحوتتحدد متطلبات اإل
  :مي العام، وتتضمن معلومات عنمتطلبات خاصة بالقطاع الحكو .1

 وفق الفئة الغالبة مبینة بشكل منفصل االستثمارات في القطاعات األخرى صولاأل. 
 االلتزامات وفق الفئة الغالبة. 
 الملكیة( صولصافي األ.( 
   ا  یرادالتقییم وبنود اإل إعادةزیادات وتخفیضات ات والمصروفات األخرى التي تم االعتراف بھ

 ).الملكیة(صولاأل مباشرة في صافي
 ات وفق الفئة الغالبةیراداإل 
  العجز أوالفائض. 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق الفئة الغالبة. 
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة. 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة. 

دى االفص. 2 ب أن ال تتع ومي  ایج اع الحك ن القط ة ع ام حات المعروض ة  GGSالع وائم المالی الق
  .IPSASsمعاییر  إلىھا استنادا إعدادللحكومة التي تم 

وم ب . 3 ي تق آت الت ى المنش ب عل دادیج احات إع وم باإل  إفص ام أن تق ومي الع اع الحك احالقط ن  فص ع
ذه             ي ھ رات ف ام، وأي تغی ومي الع اع الحك منھا القط ي یتض ا  الت یطر علیھ ة المس آت الھام المنش

ض         إلى إضافةالفترة السابقة، وذلك المنشآت عن  د بع م تع ا ل ي ألجلھ تفسیرات تتضمن األسباب الت
  .المنشآت ضمن القطاع الحكومي العام

ویة اإل. 4 ب تس احاتیج ام   فص ومي الع اع الحك ن القط دة    GGSع ة الموح وائم المالی ع الق تالءم م لت
  .القوائم في ھذه مكافئل لكل بند یللحكومة، مبینة بشكل منفصل مقدار التعد

  .IPSASsومعاییر  ئم اإلحصائیةبین القوا فصاحاتال یتضمن المعیار تسویة لإل. 5
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  )الضرائب والتحویالت(من العملیات غیر التبادلیة  یراداإل
Revenue from Non-exchange  Transactions  

(Taxes and Transfers) 
(IPSAS 23)  

  

  وتحدید نطاقھ IPSAS 23عرض خلفیة عامة عن المعیار : الأو
دمھا      یرادلإل IPSAS 9تطرق المعیار  ي تق دمات الت ة بالسلع والخ ات من العملیات التبادلیة المتعلق

ة    إیرادأي  إلىالمنشأة، ولم یتم التطرق في المعیار المذكور  ر التبادلی ات غی ات أخرى ناتجة عن العملی
اء   ث ج ار حی دف  IPSAS 23المعی ىلیھ ات اإل   إل ع متطلب الغوض ن اإل  ب الي ع رادالم ن ی ات م

ك،       ل ذل ارات مقاب أي اعتب د ب ة دون التزوی لھا الحكوم ي تحص ة الت ر التبادلی ات غی د  أوالعملی التزوی
ة اإل   ن أمثل راد باعتبارات تقل قیمتھا عن القیمة العادلة للموارد التي تم تحصیلھا، وم ات   ی ن العملی ات م

تثناء الع    دماج المنشآت،        غیر التبادلیة الضرائب والتحویالت ، باس ق بان ي تتعل ة الت ر التبادلی ات غی ملی
ب   ي یج ایا الت ذلك بالقض ار ك ذا المعی ق ھ ذھاویتعل اإل أخ راف ب ي االعت ار ف ین االعتب ھ  یرادبع وقیاس

ى    |التعریف بمساھمات المالك  تناولوالناتج عن العملیات غیر التبادلیة، وكذلك ی ار عل ق المعی ، وینطب
ام م اع الع آت القط ة منش اییر  كاف ي مع ار ف ذا المعی ل لھ د مقاب ال، وال یوج اع األعم آت قط دا منش ا ع

IFRSs.  
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

ن االشتراطات    : Conditions on transferred assets صولشروط تحویل األ وھو مجموعة م
ل   اھالكیتم التي  لصالخدمات المتضمنة في األ أوتفید بأن المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي  ن قب ا م  ھ

تقبلیة   ادیة مس افع اقتص ع من ق م ب أن تتراف تفید یج ا  أوالمس تم اعادتھ ب أن ی ة یج دمات محتمل ىخ  إل
ث،   أوالجھة المحولة  راف ب      أولطرف ثال ة للشروط، أي االعت دوث مخالف د ح ل    أصل عن زام مقاب والت

  .من قبل المستفید
ن األ      :Control of an asset صلالسیطرة على األ تفادة م ى االس درة المنشأة عل ق    صل ق ا یتواف بم

  .وبذات الوقت تقید استفادة اآلخرین من ھذه المنافع أھدافھامع 
ریبي    ام الض الل النظ ن خ ة م روفات المدفوع  Expenses paid through the taxالمص

system :أم ال المتاحة للمستفیدین بغض النظر عن دفعھم للضریبة المبالغ.  
م استالمھا      أومنافع اقتصادیة  : Finesت الغراما ة ت دمات محتمل ل منشآت       أوخ ن قب ة لالستالم م قابل

  .أي جھات قانونیة أخرى كنتیجة لمخالفة القوانین والتعلیمات أوالقطاع العام وفق ما تحدده المحاكم 
ي ت  : Restrictions on transferred assets المحولة صولالقیود على األ دد  االشتراطات الت ح

تم     أو ي ی راض الت ھ األغ ا  توج تخدام األ فیھ ول اس ة ص ادیة    المحول افع االقتص دد المن ا ال تح ، لكنھ
تقبلیة  تخدام       أوالمس زام باالس دم االلت د ع ا عن ول علیھ ول الحص ن للمح ي یمك ة الت دمات المحتمل الخ

  .المحدد
ة  صول االشتراطات على األ ة  الش :Stipulations on transferred assets المحول روط االلزامی

وانین   منھا الق ي تتض ات  أوالت تخدام األ     أوالتعلیم ى اس رض عل ي تف ة الت ات ذات العالق لاالتفاقی  ص
أة اإل  اق المنش ارج نط آت خ ل المنش ن قب روط بالغالمحول م ون ش د تك ة، وق ق  أوی ث یتعل ود ، حی قی

ذه  بینما تتعلق الشروط بالمنافع التي یحصل عل صلكالھما بكیفیة استخدام األ یھا المحول عند مخالفة ھ
  .الجوھر ولیس الشكل في التفریق بین الشرط والقید إلىاالشتراطات، وینظر 
ي     التي یتضمنھا التفضیلیة  الشروط:  Tax expendituresمصروفات الضریبة  انون الضریبة الت ق

  .دافعي الضرائب بامتیازات ال یحصل علیھا اآلخرون تمنح



2015 
 

 126 

ریبي  دث الض ة  :  The taxable eventالح دده الحكوم ي تح دث الت رع  أوالح لطة  أوالمش أي س
  .أخرى كحدث خاضع للضریبة

قابلیة للدفع لمنشآت القطاع العام  أوخدمات محتملة واجبة الدفع  أومنافع اقتصادیة : Taxesالضرائب 
اإل     أو/القوانین و إلىباالستناد  ة ب د الحكوم ذلك     ات، والیرادالتعلیمات، والتي من شأنھا تزوی تتضمن ب

ات  ق      أوالغرام ت ح ا تثب ریبیة بأنھ وانین الض ز الق وانین، وتتمی ة الق ى مخالف رض عل ات تف أي عقوب
  .الضریبة دارةإل إجراءاتالحكومة في جمع الضریبة وبیان أسس تحصیل الضریبة، وتضع 

ویالت  ادیة الم : Transfersالتح افع االقتص ة للمن دفقات الداخل دمات  أوتقبلیة سالت ن الخ ة م المحتمل
  .العملیات غیر التبادلیة باستثناء الضرائب

  لي للموارد من العملیات غیر التبادلیةوتحلیل التدفق األ: ثالثًا
ا كنتیجة          إلى یھدف تحلیل العملیات التبادلیة راف بھ ي یجب االعت ة الت وائم المالی تحدید أي عناصر الق

  :لھذه العملیات، ویتعلق بالتحلیل األمور التالیة
ل  .1 ن التحلی دف م ل   :الھ ة التحلی ؤدي عملی ىت أة ب  إل راف المنش لاعت ى   أص یطرتھا عل ت س حقق

راف باأل  فالتي تتو الموارد أة        صل ر فیھا شروط االعت ى المنش زام عل ن الت دائن ع ازل ال د تن ، وعن
راف ب          ن االعت دال م بقا ب ا مس راف بھ م االعت ي ت زام الت ، أصل فیجب تخفیض القیمة المرحلة لاللت

  .صلمرتبط بالتزام فیجب االعتراف بھذا االلتزام عند االعتراف باأل أصلسیطرة على وعند ال
ا       إلىیجب االعتراف بالموارد المتدفقة :  صلاالعتراف باأل  .2 ة م ر التبادلی ات غی ن العملی المنشأة م

دمات ك  دا الخ لع تقبلیة      أص ادیة المس افع االقتص دفق المن ة ت د احتمالی ة   أوعن دمات المحتمل الخ
 .  بموثوقیة صلقیاس القیمة العادلة لأل إمكانیةالمنشأة، و إلى صلرتبطة باألالم

ى األ  : صلالسیطرة على األ .3 ة       صل تقید السیطرة عل ي دور الحكوم ھ، وال یكف استخدام اآلخرین ل
ن   صلاالعتراف باأل مكانیةبتنظیم بعض األنشطة للداللة على السیطرة إل ، وال كذلك التصریح ع

 .القطاع العام إلىموارد النیة بتحویل ال
ن    صلیعتبر وجود حدث سابق شرط لتحقق السیطرة على األ :الحدث السابق .4 ھ، وم واالعتراف ب

 .التحویل أوالسابقة الشراء، الحدث الضریبي،  األحداث
دمھا،           :التدفق المحتمل للموارد .5 ن ع ھ ع ة حدوث وق احتمالی دما تف وارد محتمال عن دفق الم یكون ت

ابقة    وتعتمد المنشأة ف ا الس ى خبرتھ تنادا   أوي تحدید ھذه االحتمالیة عل ى اس ض العوامل ذات    إل بع
 .العالقة

لكن ال تتوفر فیھا شروط   صولالتي ال تتوفر فیھا خصائص األ صولتحتاج األ: الطارئة صولاأل .6
 .IPSAS 19المعیار  إلىمعینة استنادا  إفصاحات إلى طائرة فقط أصوالاالعتراف والتي تعتبر 

تقبلیة   ویمكن تعریفھا بأنھا :مات المالكمساھ  .7 ي     أوالمنافع االقتصادیة المس ة الت دمات المحتمل الخ
أة          ن المنش ة ع ل أطراف خارجی ن قب ي المنشأة م ا ف ذلك     یتم المساھمة بھ ات، وب تثناء االلتزام باس

افع االقتصادی   ) حقوق الملكیة( أصولتنشأ حقوق مالیة في صافي  ات للمن ة للمنشأة وتوجب توزیع
أة   اة المنش الل حی تقبلیة خ الك (المس د الم د انفصال اح ات عن ذات  أو) كالتوزیع فیتھا، وب د تص عن

 .ھاإطفاء أوالوقت یمكن بیعھا، مبادلتھا، تحویلھا 
كلھا            یس ش ة ول وھر العملی ى ج الك عل اھمات الم نیف مس د تص ى   ویعتم تدل عل ن أن یس ، ویمك

  :مساھمات المالك بما یلي
ل المساھم    الشكل الرسمي لل - ن قب ن        أوتحویل م ى المساھم كجزء م أة المسیطرة عل المنش

ور المساھمة            صولصافي األ ل ظھ ك قب ان ذل تفید سواء ك ل المس ن قب د   أوالمساھم م عن
  .ظھورھا

ت     - اھمة تثب ة بالمس میة ذات عالق ة رس افي    أواتفاقی ي ص ة ف وق حالی د حق ولتزی  األص
 .ھاإطفاء أوا تحویلھ أوللمستفید یمكن بیعھا ) الملكیة(

  .ھاإطفاء أوأدوات حقوق ملكیة ذات عالقة بالمساھمة یمكن بیعھا، تحویلھا  إصدار -
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اء األ    : للعملیة مكونات التبادلیة وغیر التبادلیةال .1 ة اقتن ة    صل عندما تتضمن عملی ات تبادلی مكون
ا        راف بھ تم االعت ة ی ات التبادلی إن المكون تناداً ومكونات غیر تبادلیة، ف ى  اس ا  إل ، IPSASsییر مع

تنادا     ا اس راف بھ تم االعت ة فی ات التبادلی ا المكون ىأم ات و إل ادئالمتطلب ذا   المب منھا ھ ي یتض الت
  .المعیار

دئي    صول قیاس األ .2 راف المب د االعت اس األ  : عن تم قی ر        صل ی ة غی اءه بموجب عملی تم اقتن ذي ی ال
 .القتناءا  تبادلیة بالقیمة العادلة كما ھي في تاریخ 

  من العملیات غیر التبادلیة وقیاسھ یرادتراف باإلاالع: رابعًا
 :فیما یتعلق باالعتراف  .1

ا ك  إلىیجب االعتراف بكافة الموارد المتدفقة   .أ  ات    أصول المنشأة التي تم االعتراف بھ نتیجة للعملی
ة  ر التبادلی دا إیرادكغی ا ع ك ات م ات تل ا كالتزام راف بھ م االعت ي ت وارد   الت ذات الم ة ب والمتعلق

  .المتدفقة
، فیجب أصلالمنشأة كالتزام نتیجة للعملیات غیر التبادلیة ك إلىتم االعتراف بالموارد المتدفقة  إذا   .ب 

 .اتإیرادعلیھا تخفیض القیمة المرحلة لاللتزام، واالعتراف بقیمة التخفیض ھذه ك
   .ھاإطفاءات على طبیعة الشروط وكیفیة یرادیعتمد توقیت االعتراف باإل   .ج 

 : قیاسبالفیما یتعلق . 2

ي صافي األ  یرادیتم قیاس اإل  .أ  ة ( صول ات الناتجة عن العملیات غیر التبادلیة بقیمة الزیادة ف ) الملكی
 .التي تم االعتراف بھا

ي   یرادالذي تم االعتراف بھ بالتزامن مع اإل صلیتم قیاس األ  .ب  الذي تم االعتراف بھ بذات القیمة الت
 .اتیرادتم االعتراف بھا باإل

  ف بااللتزامات الحالیة كمطلوباتاالعترا: خامسًا
دما    یجب االعتراف : شروط االعتراف. 1 ات عن بااللتزامات الحالیة من العملیات غیر التبادلیة كمطلوب

ة إل   دمات المحتمل اء یكون من المحتمل تدفق الموارد المصاحبة للمنافع االقتصادیة المستقبلیة والخ  طف
 .قیمة المطلوبات بموثوقیة قیاس إمكانیةخارج المنشأة و إلىااللتزام 

 : فیما یتعلق بااللتزامات الحالیة .2
انون    .أ  ب الق ة  بموج ر التبادلی ات غی ن العملی ة م ات الحالی رض االلتزام ن ف ات  أویمك  أوالتعلیم

  .نتیجة للبیئة التشغیلیة العادیة أواالتفاقیات الملزمة، 
ة    لمنشآت القطاع العام بمو صولتحویل األ أویمكن فرض الضرائب    .ب  ر تابدلی ات غی جب عملی

ات   أوالقوانین  إلىاستنادا  ي تتضمن اشتراطات  الستخدامھا        أوالتعلیم ة الت ات الملزم االتفاقی
 :في أغراض معینة، ومن أمثلة ذلك

  التعلیمات أوالضرائب التي یقید استخدامھا بموجب القوانین.  
      ة ات الوطنی ن الحكوم ویالت م من تح ي تتض ویالت الت ىالتح ة  الحك إل ات القروی  أووم

ات   أوالمحلیة،  إلىمن الحكومات القرویة  أوالمحلیة،  ى الحكوم ام،     إل منشآت القطاع الع
ى  أو تنادا      إل ھا اس تم تأسیس ي ی ة الت االت الحكومی ى الوك ة،   إل وانین معین االت   أوق ن وك م

 .الحكومات إلىالمساعدات 
وا      بالغیمكن للمنشأة اإل  .ج  ول م ادي قب ال الع ي مسار األعم دث الضریبي،     یة ف ل نشوء الح رد قب

التزام    راف ب تم االعت ة ی ذه الحال ي ھ اووف دث   مس ور الح ى ظھ دما حت ي قبضھا مق الغ الت للمب
  .الضریبي

أة اإل    .د  تلمت المنش راف       بالغإذا اس تم االعت ة، فی ة الملزم ات االتفاقی ود ترتیب ل وج وارد قب ة م ی
 .ملزمة بالتزام بالمبلغ الذي تم قبضھ مقدما حتى تصبح الترتیبات
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ل األ  .ج  روط تحوی ول ش ل األ   : ص روط تحوی نح ش ول تم د        ص الي عن زام الح ة االلت ي قیم ادة ف زی
  .االعتراف المبدئي بالمطلوبات التي تم ذكرھا آنفا

دئي    .د  راف المب ا          : قیاس االلتزامات عند االعت راف بھ م االعت ي ت ات الت یم المطلوب ون ق یجب أن تك
ة إل  ة الالزم دیر للقیم اء أفضل تق اریخ اإل االلت طف ي ت الي ف الغزام الح ذ  ب ب أن تؤخ الي، ویج الم

غ     ة للمبل ة الحالی المخاطر وعوامل عدم التأكد بعین االعتبار عند التقدیر، ویتم قیاس االلتزام بالقیم
 .االلتزام طفاءالمقدر إل

  الضرائب: سادسًا
راف ب    .1 أة االعت ى المنش ب عل لیج ریبي     أص دث الض ور الح د ظھ رائب عن ق بالض دث الح( یتعل

 .)تدفق المنافع وموثوقیة القیاس( صلوتوفر شروط االعتراف باأل )السابق
ثال   إیرادتعتبر الضرائب  .2 ا، فم ات للدوائر الحكومیة  التي تقوم بفرضھا ولیس بجمعھا لصالح غیرھ

ك      ق ذل دخل، فوف ات وال تقوم دائرة الجمارك بتحصیل ضریبة المبیعات لصالح دائرة ضریبة المبیع
ریبة ا  ر ض ات تعتب رادلمبیع ولى     إی ي تت ارك الت دائرة الجم یس ل دخل ول ات وال ریبة المبیع ات لض

 .تحصیلھا
ا    اال یتوفر في الضرائب شروط االعتراف بھا كمساھمات مالك، الن دفع الضر .3 نح دافعیھ ئب ال یم

ا، وال           ل المنشأة خالل عمرھ ن قب تقبلیة م افع االقتصادیة المس ات للمن الحق بالحصول على توزیع
 .ھاإطفاء أوتحویلھا  أومبادلتھا  أوا  أیضا حق ملكیة في الحكومة التي یمكن بیعھا یمنحھ

وارد        .4 ى م تتفق الضرائب مع العملیات غیر التبادلیة كون دافعي الضرائب ال یحصلون مباشرة عل
ن السیاسات            مساومن الحكومة  ن شریحة واسعة م د ینتفعون م م  ق ن أنھ الرغم م یة للضرائب ، ب
 .المقررة من قبل الحكومة، لكن ال تعتبر مبادلة لعملیة دفع الضرائباالجتماعیة 

ة،    أصلوإذا تم االعتراف بالتزام مقابل  .5 الضریبة الذي تم االعتراف بھ حتى یتم تحقق شروط معین
 .بعد تحقق ھذه الشروط  إالالضریبة  إیرادفال یتم االعتراف ب

ى المنشأة اإل  : الحدث الضریبي   .6 ة  بالغیجب عل انون الضر  تق  أنی ل الق دث  یبوم بتحلی د الح ي لتحدی
ة حسب      الضریبي المرتبط بالضرائب المفروضة داث الضربیبة الثالی د األح ، ویمكن فیما یلي تحدی

 :نوع الضریبة
  .اكتساب الدخل المقدر من قبل دافع الضریبة خالل فترة الضریبة: ضریبة الدخل  .ه 
 .بل دافع الضریبة خالل فترة الضریبةمن قحدوث النشاط الضریبي : ضریبة القیمة المضافة   .و 
دمات  .ز  لع والخ ریبة الس راء : ض لع   أوش ع الس رة      أوبی الل فت ریبة خ عة للض دمات الخاض الخ

 .الضریبة
ة  .ح  وم الجمركی دود    :الرس ین الح ة ب وم الجمركی عة للرس دمات الخاض لع والخ ات الس تحرك

 .الجمركیة
 .بةموت الشخص الذي لدیھ ممتلكات خاضعة للضری: رسوم الموت  .ط 
ھ،         :ضریبة الممتلكات  .ي  تم فرض الضریبة علی ذي ی اریخ ال تم فرض      أومرور الت ي ی رة الت الفت

 .زمني أساستم فرض الضریبة على  إذاالضریبة علیھا 
دما  .7 ة مق رائب المقبوض ریبي    : الض دث الض ور الح ل ظھ ة قب رائب المقبوض راف بالض تم االعت ی

د،      والتزام في آن واحد،  كون الحدث الذي یزید  أصلك م یظھر بع ي الضرائب ل من حق المنشأة ف
 .ات الضرائبإیرادولم تتوفر شروط االعتراف في 

ات الضریبیة      صولقیاس األ .8 ي تظھر من العملی اس األ   :الت تم قی اریخ      صول ی ي ت ة ف ة العادل بالقیم
اس لقی    اذج قی اس االقتناء وبأفضل تقدیر  للموارد الواردة للمنشأة، وتستخدم منشآت القطاع العام نم

اذج        صولاأل ذه النم ذ ھ بموثوقیة للموازنة بین توقیت الحدث الضریبي وتحصیل الضرائب، وتأخ
 :بعین االعتبار العوامل التالیة

  .توقیت التحصیالت النقدیة من دافعي الضرائب  .ك 
 .الضرائبالتصریحات التي تتم من قبل دافعي   .ل 
 .العالقة بین الذمم الضریبیة واألحداث األخرى في االقتصاد  .م 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014 

 

 
 

129 

ة           .ن  ن سماح الحكوم دھم م ظ عوائ رة أطول لحف قانون الضریبة الذي یسمح لدافعي الضرائب فت
 .بنشر القوائم المالیة ذات االستخدام العام

 .زمني أساسفشل دافعي الضرائب من حفظ عوائدھم بناء على   .س 
 .غیر النقدیة لغایات تقدیر الضریبة صولتفقییم األ  .ع 
ي تتط   .ف  دیر الضریبة المستحقة        التعقیدات في قانون الضریبة الت ة لتق رات الالزم ددي الفت ب تم ل

 .من بعض دافعي الضرائب
ن       .ص  د ع یلھا یزی انون الضریبة وتحص رض ق یة لف ة والسیاس الیف المالی ادة التك ة زی احتمالی

 .المنافع المستلمة
 .مدى سماح قانون الضریبة لدافعي الضرائب بتأجیل دفع بعض الضرائب  .ق 
 والتشریعات الضرائبالمتعلقة بعض مجموعة من العوامل المختلفة .ر 

دد   إلىات بھا استنادا یرادواإل صولقد تختلف القیم التي تم قیاس األ .9 نماذج القیاس عن القیم التي تح
تنادًا   بالغاإل تفي الفترا دیرات اس ى یة الالحقة، فیتم التعامل مع مراجعة التق ار   إل  IPSAS 3المعی

 .في التقدیرات المحاسبیة، واألخطاءالمتعلق بالسیاسات المحاسبیة، التغیرات 
ات الضریبیة     .10 ام الضریبي والنفق د اإل  : المصروفات التي تدفع من خالل النظ راد یجب تحدی ات ی

ة، حیث ال یتم تخفیضھا بالمصروفات التي تدفع من خالل النظام الضریبي،  إجمالیالضریبیة بقیمة 
ل     ي تمث ات الت ا بالنفق تم تعلیتھ ذلك ال ی رادك م الإی ن    ات ت ات ع ذلك  النفق ف ب ا، وتختل ازل عنھ تن

ع    ن دف ر ع ض النظ ریبي بغ ام الض الل النظ ن خ ا م تم دفعھ روفات ی ث أن المص المصروفات حی
 .استخدام آلیة معینة لدفعھا أوالمستفیدین للضرائب 

  التحویالت: سابعًا 
نح،    .1 ویالت الم من التح اءتتض ات،    اإلعف دیون، الغرام ن ال ا اإلرثم دایا، التبرع ز ، الھ ت، وتتمی

یم            دیم أي ق دون تق ن منشأة ألخرى ب وارد م التحویالت بأنھا لیست ضرائب وتتضمن تحویالت م
 .یة نتیجة عملیة التبادلمساو

ف      یتعلق  أصلیجب على المنشأة االعتراف ب .2 ة تعری وارد المحول ي الم وافر ف بالتحویالت، عندما تت
افع ومو ( صلوتوفر شروط االعتراف باأل  صلاأل اس  تدفق المن ة القی ؤدي التحویالت   )ثوقی ، وال ت

 . من الدیون كاإلعفاءتخفیض التزام  إلىحیث یمكن أن تؤدي  أصلاالعتراف ب إلىدائما 
ویالت األ .3 ر تح ولال تعتب الك   ص اھمات م ف  مس ا تعری ق علیھ ي ینطب رادالت ث أن إی ات، حی

افع      االتفاقیات التي تحدد أن للمنشأة المزود بالموارد لھا الحق في الحصول ن المن ات م ى توزیع عل
أة          ي المنش ة ف ا  أیضا حق ملكی ذلك یمنحھ ا، وك االقتصادیة المستقبلیة من قبل المنشأة خالل عمرھ

 .ھاإطفاء أوتحویلھا  أومبادلتھا  أوالمستفیدة التي یمكن بیعھا 
ن        .4 وارد م ى م رة عل لون مباش ولین یحص ون المح ة ك ر التبادلی ات غی ع العملی ویالت م ق التح تتف

افع     ال دیم من ا بتق تفیدة دون قیامھ ة أن      مساو منشأة المس ادل، وإذا تضمنت االتفاقی ة التب ا لقیم یة تقریب
ذه   مساوتقوم المنشأة  المستفیدة بتقدیم خدمات  یة تقریبا للقیمة التبادلیة، فال تعتبر االتفاقیة والحال ھ

 .IPSAS 29ر المعیا إلىاتفاقیة تحویل، بل تعتبر عقد یتم المحاسبة عنھ استنادا 
زام   فوقروط التي تتضمنھا اتفاقیة التحویل للوشتقوم المنشأة بتحلیل ال .5 على مدى تحمل المنشأة اللت

 .عند قبولھا الموارد المحولة
اس األ  :المحولة صولقیاس األ .6 اء، وتستخدم المنشآت         صول یتم قی اریخ االقتن ي ت ة ف ة العادل بالقیم

راف باأل  ة لالعت بیة معین ات محاس وسیاس اییر    لص ي مع و وارد ف ا ھ ع م ق م ھا  تتواف وقیاس
IPSASs. 

منشأة من الدیون علیھا من قبل المنشأة صاحبة    إعفاءیتم : االعفاء من الدیون وفرضیة االلتزامات .7
راف  إطفاءكون االلتزام تم  صولالدین، فیتم وفق ذلك االعتراف بزیادة في صافي األ ه، ویتم االعت

اء ما عدا ولیس بمساھمة مالك ،  إیرادب أة المسیطرة          إعف ل المنش ن قب ا م ن لمنشأة مسیطر علیھ دی
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اس اإل        تم قی ة مساھمة مالك، وی ذه الحال ر ھ راد حیث تعتب ة نتیجة   ی اء ات المتحقق دیون    اإلعف ن ال م
 .بالقیمة المرحلة من الدین المتنازل عنھ

تقبلیة       :الغرامات .8 افع اقتصادیة مس ات من ى ش     أوتتضمن الغرام ة عل دمات محتمل ة   خ الغ نقدی كل مب
ة   ى الحكوم رض عل الفین، وال تف ن المخ وانین م راق الق ة اخت ة نتیج ا الحكوم ل علیھ ددة تحص مح

 .اتإیرادبذات الوقت أي التزامات، ویتم االعتراف بھا ك
د السیطرة     اإلنسانشروط  إلىھي تحویالت تتم استنادًا  :اإلرث .9 ذي یزی المتوفى، والحدث السابق ال

ة یظھر ھو نشوء الحق       أوبة للمنافع االقتصادیة المستقبلیة على الموارد المصاح الخدمات المحتمل
أة و  زم للمنش اتالمل تنادا    إثب یة اس حة الوص ىص ویالت      إل ذه التح راف  بھ تم االعت وانین، وی الق

ة      (بھا  صولعند توافر شروط األ أصولك ة العادل اس القیم ة قی دفق وموثوقی ة الت ذلك  )احتمالی ،  وك
 .كإیرادات

 :ویتعلق بھا ما یلي: دایا والتبرعات والسلع العینیة الھ .10
  والمحول   نقدیة أخرى،  أصولطوعیة التحویل وتتضمن نقدیة و أصولتعتبر الھدایا والتبرعات

 .فرد أوقد یكون منشأة 
           تقبلیة افع االقتصادیة المس وارد المصاحبة للمن ى الم  أووالحدث السابق الذي یزید السیطرة عل

 .الھدایا أوتملة یظھر ھو استالم التبرعات الخدمات المح
     أة       أصول والسلع العینیة ھي ن منش ا م تم تحویلھ ى ملموسة ی ة       إل ر تبادلی ة غی ي عملی أخرى ف

بعض الشروط،        د تخضع ل ل، وق دون مقاب ة  المساعدات  وتتضمن ب ة  الخارجی ل   المقدم ن قب  م
 .العینیة عالسل من عنصًرا عادة األطراف ثنائیة أو متعددة تنمیة منظمات

    دایا والتبرعات ك وافر شروط األ    أصول ویتم االعتراف  بالھ د ت ا   صول عن دفق   (بھ ة الت احتمالی
 .كإیرادات،  وكذلك )وموثوقیة قیاس القیمة العادلة

  التزام    أوعند استالم السلع  أصولویتم االعتراف  بالسلع العینیة ك ذلك ك وجود اتفاقیة ملزمة وك
ا    یتم تخفیضھ تدریجیا بحسب راف بھ تحقق الشروط، وعندما ال تكون السلع مشروطة فیتم االعت

 .فورا أصولات وإیرادك
  یتم قیاس الھدایا والتبرعات والسلع العینیة بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء. 
   دمات وبالنسبة ل ة  لخ دمات  ھي  العینی دمھا  خ راد  یق ام  القطاع  لمنشآت  األف ي  الع ة  ف ر  معامل  غی

ر  ویم ة، تبادلی  ن غی أة م ن للمنش زامك ا ك   إل راف بھ لو إیراداالعت تم   أص ث ی د، حی ي آن واح ف
راف باأل  لاالعت راف باأل   ص روط االعت وفر ش د ت لعن اس ( ص ة القی دفق وموثوقی ة الت ، )احتمالی

االعتراف ب       صلویتم استھالك األ د آخر ك ل االستھالك ببن  أو، إیرادمباشرة ویتم االعتراف مقاب
 :أمثلة الخدمات العینیة ما یلي نوزیادة في المصروف، وم صلاألاالعتراف بانخفاض في 

  األخرى الدولیة المنظمات أو الحكومات من الفنیة المساعدات. 
  القطاع في منشأة لصالح مجتمع خدمة أداء مخالفات بارتكاب المتھمین األشخاص من ُیطلب قد 

 .العام
   وعینالمتط من العامة المستشفیاتالخدمات التي تتلقاھا. 
  ة  المدارس الخدمات التطوعیة التي تتلقاھا ن  الحكومی اء  م ین  نینواكمع  اآلب  كأعضاء  أو للمعلم

 و ؛دارةاإل مجلس في
  متطوعین إطفائیین من المحلیة الحكومات الخدمات التي تتلقاھا. 

ات .11 راف باأل ت ال: الرھون روط االعت ا ش وفر فیھ لت ى    ص أة عل یطرة للمنش ود س دم وج بب ع بس
رھن، ك  ا ك  ال راف بھ تم االعت ون   إیرادذلك ال ی د المرھ ل البن م تحوی ىات، وإذا ت تم   إل أة فی المنش

  .نصوص المعیار ذات العالقة إلىتبرع استنادا  أواالعتراف بھ كھبة 
دما ك  : التحویالت المقبوضة مقدما .12 ي آن    أصل یتم االعتراف بالتحویالت المقبوضة مق زام ف والت

ل   أوجزئیا  یرادذي بموجبھ یتم تخفیض اإلواحد، حتى ظھور الحدث الملزم ال كلیا واالعتراف مقاب
 .إیرادذلك ب
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وھي القروض التي تحصل علیھا المنشأة بشروط تقل عن الشروط السوقیة،    :القروض الممیزة .13
ار       ي نطاق المعی دخل ف ة ت وتعتبر النسبة الواجب سدادھا من القرض ودفعات الفوائد عملیات تبادلی

IPSAS 29 ق ب ةالمتعل رض   : األدوات المالی د الق ین عوائ رق ب ر الف اس، ویعتب راف والقی االعت
زام،        إیرادوالقیمة العادلة للقرض عند االعتراف المبدئي  ك بوجود الت بط ذل ادلي إال إذا ارت ر تب غی

 .وبدال من ذلك یتم االعتراف بھذا االلتزام إیرادحیث ال یتم االعتراف ب
  فصاحبیان متطلبات اإل: ثامنا

  :ضمن المالحظات عما یلي أوعلى متن القوائم المالیة ذات االستخدام العام  فصاحاإلیتم   .أ 
  ھ نتیجة      یراداإل قیمة راف ب م االعت امالت  الذي ت ر  المع ة  غی رة  خالل  التبادلی ات ال حسب  الفت  فئ

ذلك    بشكل للضرائب الرئیسیة الفئات مبینة الضرائب،  منفصل بشكلمبینة  رئیسیةال منفصل، وك
 .التحویل یرادإل الرئیسیة الفئات مبینة ویالت،التح 
 التبادلي غیر یرادباإل یتعلق فیما بھ التي تم االعتراف بھا  المدینة الذمم مقدار.  
   معینة لشروط الخاضعة المحولة صولباأل والمتعلقة التي تم االعتراف بھا  اإللتزامات مقدار. 
  القیود تلك وطبیعة معینة لقیود الخاضعة التي تم االعتراف بھا و صولاأل مقدار. 
   تبادلیة غیر بمعامالتمدى وجود مبالغ مقبوضة مقدما ومقادیرھا والمتعلقة. 
 مقدار االلتزامات المتنازل عنھا. 

  :ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة ذات االستخدام العام عما یلي فصاحیتم اإل  .ب 
   التبادلیة غیر المعامالت من اتیرادباإل ترافلإلع التي تم تطبیقھا المحاسبیة السیاسات. 
   ھ  یتم الذي ساساأل اس  وفق ة  قی ة  القیم وارد  العادل ة  للم ى  المتدفق داخل  إل ا  ال ق   فیم ات  یتعل  بالفئ

 .تبادلیة غیر معامالت من یرادلإل الرئیسیة
   ذي  الضریبي یرادلإل الرئیسیة بالفئات یتعلق فیما الضریبة طبیعة حول معلومات  تستطیع  ال ال

 .للضریبة الخاضع الحدث فیھا یقع التي الفترة خالل موثوق بشكل قیاسھ المنشأة
   الرئیسیة  الفئات منفصل بشكل مبینة والتبرعات والھدایا للتركات الرئیسیة الفئات ونوع طبیعة 

 .المستلمة العینیة للسلع
  .إلزاممن غیر طبیعة ونوع الخدمات العینیة بما في ذلك التي لم یتم االعتراف بھا  .ج 
 :وتتعلق بما یلي: األحكام االنتقالیة  .د 

االعتراف ب       .ش  ة ب بیة المتعلق تھا المحاس ر سیاس أة تغیی ن المنش ب م ھ   إیرادال یتطل الضریبة وقیاس
رات اإل ذا        بالغللفت ولي لھ ق ال ع التطبی نوات تتب س س الل خم ع خ اریخ یق ن ت دأ م ي تب ة الت ی

  .المعیار
اإل ال یتطلب من المنشأة تغییر سیاستھ  .ت  ر     یرادا المحاسبیة المتعلقة باالعتراف ب ات غی ن العملی م

الث    بالغالضریبة وقیاسھ للفترات اإل إیرادالتبادلیة باستثناء  ع خالل ث یة التي تبدأ من تاریخ یق
 .سنوات تتبع التطبیق الولي لھذا المعیار

ب   .ث  راءیج اإل   إج االعتراف ب ة ب بیة المتعلق ات المحاس ي السیاس رات ف ات  یرادالتغیی ن العملی م
نوات     س س رة الخم اء فت ل انتھ تم قب ي ت ھ الت ة وقیاس ا   أوالتبادلی ذكورة آنف نوات الم ثالث س ال

اتھا   ر سیاس أة تغیی ن للمنش ار، ویمك ذا المعی ي ھ ذكورة ف بیة الم ات المحاس ع السیاس ق م لتتواف
 .كل فئة أساسمن العملیات غیر التبادلیة على  یرادالمحاسبیة المتعلقة باإل

د ا  .خ  أة اإل عن ى المنش ب عل ة، یج ام االنتقالی ن األحك تفادة م احالس ات اإل فص ن فئ رادع ن ی ات م
راف         م االعت ي ت ات الت ك الفئ ار، وتل تنادا للمعی العملیات غیر التبادلیة التي تم االعتراف بھا اس

تنادا    یس اس ا ل ى بھ بیة         إل ات المحاس ویر السیاس ي تط أة ف ود المنش ار، وجھ ات المعی متطلب
  .مع متطلبات المعیارالمتوافقة 
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  عرض معلومات الموازنة في القوائم المالیة
Presentation of Budget Information in 

Financial Statements 
  )IPSAS 24المعیار ( 

  

 وتحدید نطاقھ IPSAS 24عرض خلفیة عامة عن المعیار : الأو
ي تظھر نتیجة     مقارنات بین القیم التي تتضمنھا إلجراءیأتي ھذا المعیار  الموازنة والقیم الفعلیة الت

ة الواجب     وائم المالی داد تطبیق الموازنة التي ستتضمنھا الق د      إع ار التزوی ذا المعی ذلك ھ ب ك ھا ، ویتطل
ات        إفصاحات ب زام بمتطلب ر االلت ة، ویعّب یم الفعلی درة والق یم المق ین الق ة ب ات الھام ن االنحراف ة ع معین

ي     المعیار عن مدى التأكد من ق ز الشفافیة ف یام منشآت القطاع العام من االضطالع بمسؤولیاتھا وتعزی
س    إعدادالقوائم المالیة، كذلك مدى االلتزام بالموازنة، والتوافق بین أسس  ة وأس داد الموازن وائم   إع الق

  .المالیة
وم ب   ي تق آت الت ى المنش ب عل دادویج تنادا   إع ة اس ا المالی رض قوائمھ ىوع اس إل تحقاق  أس االس

ال      اال آت األعم دا منش ا ع ام  م اع الع آت القط ة منش ى كاف ق عل ار، وینطب ذا المعی وص ھ زام بنص لت
اییر    موازنات متاحة للعموم إعدادالحكومیة، التي یتطلب منھا  ار ضمن مع ، وال یوجد مقابل لھذا المعی

IFRSs.  
   التعریف بالمصطلحات الرئیسیة: ثانیًا

اس األ ا      ساس األ أواالستحقاق   اسأس : Accounting basisالمحاسبي   س ي المحاسبة كم دي ف النق
اییر  منتھ مع تندة  IPSASsتض ىالمس اس إل تحقاق  أس ار أواالس تند  IPSAS معی ىالمس اساأل إل  س

  .النقدي
دة، وال تتضمن       : Annual budgetالموازنة السنویة  ا لسنة واح ة علیھ الموازنة التي تمت الموافق
  .الفترات الالحقة لفترة الموازنة المشاریع عن أوالتقدیرات المعززة 

یص  وال     : Appropriationالتخص یص األم ریعیة لتخص لطة التش ل الس ن قب ة م لطة الممنوح الس
  .أي جھة مماثلة أوشریعیة تلغایات محددة من قبل السلطة ال

وانین، ومشاریع     اإلنفاقصالحیة :  Approved budgetالموازنة الموافق علیھا  ن الق المستمدة م
اإل  القو ق ب ة  یرادانین والتشریعات الحكومیة  وأي قرارات أخرى تتعل المقبوضات خالل    أوات المتوقع

  .أكثر أوفترة الموازنة سواء كانت لسنة 
اس ة  أس تخدام ذات األ   : Comparable basisالمقارن ھا باس تم عرض ي ی ة الت یم الفعلی اسالق  س

  .للموازنة الموافق علیھاالتصنیف لذات المنشآت ولذات الفترة  أساس أوالمحاسبي 
ة   ة النھائی دورة،       : Final budgetالموازن یم الم ات، والق ة باالحتیاطی یلة المعدل ة األص الموازن

ن السلطة التشریعیة      ضافیوالتحویالت، والتخصیصات، والمخصصات اإل رات صادرة ع ة، وأي تغیی
  .الجھة المماثلة القابلة للتطبیق خالل فترة الموازنة أو

ة  ددة السنوات    الموازن ن سنة، وال       :  Multi-year budgetمتع ر م ا ألكث ق علیھ ة المواف الموازن
  .المشاریع عن الفترات الالحقة لفترة الموازنة أوتتضمن التقدیرات المعززة 

ة،       : Original budgetیة صلالموازنة األ رة الموازن ا لفت ة علیھ ي تمت الموافق الموازنة المبدئیة الت
  .ات المتبقیة المرّحلة من السنوات السابقةوقد تتضمن المخصص

  عرض المقارنات بین قیم الموازنة والقیم الفعلیة: ًالثثا
ولى ال    ي تت ة الت وم     مویجب على المنشأة أن تقوم بعرض مقارنة بین قیم الموازن ام العم ا أم سؤولیة عنھ

ة   یم الفعلی ة منفصلة    والق وائم مالی ك كق ان ذل واء ك دة  أوة، إضافی ، س وائم  فیإضا أعم ي الق ة ف ة للموازن
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تنادًا   ة اس ة المعروض ة الحالی ىالمالی ام   إل اع الع ة للقط بة الدولی اییر المحاس ب أن IPSASsمع ، ویج
تویات            ن المس ل مستوى م ة عرضًا بشكل منفصل لك یم الفعلی ة والق یم الموازن ین ق ة ب تتضمن المقارن

  :التشریعیة ما یلي
  .یة والنھائیة في الموازنةصلالقیم األ  .أ 
 .مقارن أساسالقیم الفعلیة على    .ب 
ي أي            .ج  منا ف یر متض ان التفس ة إال إذا ك یم الفعلی ة والق یم الموازن ین ق ة ب ات الھام یر للفروق تفس

 .ضمن المالحظات الھامشیة لھذه المستندات أومستندات أخرى عامة مرفقة بالقوائم المالیة ، 
ة ال تخت     ة النھائی ون الموازن د تك تم         وفي كثیر من األحیان ق ة ی ذ الموازن ون تنفی ة ك یم الفعلی ن الق ف ع ل

  .یة ومراجعتھ باستمرار وعكس ذلك على الموازنة النھائیةبالغعلیھ خالل الفترة اإل اإلشراف
دة    ة كأعم وائم   إضافی ویجب على المنشأة أن تقوم بعرض مقارنة بین قیم الموازنة والقیم الفعلی ي الق ة ف

داد یة فقط عند ساسالمالیة األ ى    الق  إع ة عل ة والموازن ذه       أساس وائم المالی ن عرض ھ ا یمك ارن، كم مق
  .المقارنة بموجب مالحظات منفصلة مرفقة بالقوائم المالیة

یم     إعدادمقارن، فیتم  أساسالقوائم المالیة والموازنة على  إعدادوعند عدم  ین ق قائمة مقارنة منفصلة ب
  .من قبل قارئي القوائم المالیة  الخاطئالموازنة والقیم الفعلیة، وذلك لتجنب التفسیر 

اوین حسب   أوتصنیفات معینة،  أووبخصوص مستوى التجمیع فقد یكون حسب بنود رئیسیة  تم  عن ، وی
ي تت     المقارنات على ھذه المستویات،   إجراء ات الت ز المعلوم ذلك یجب أن تتمی ة   نھاضم ك وائم المالی  الق

ي       ا ف م التطرق إلیھ ي ت ي تتضمن      ا طار اإلبالصفات النوعیة الت ة الت ة، والموثوقی اھیمي ، كالمالءم لمف
ال         تحفظ واالكتم ز وال ن التحی التحرر م ة ب . التمثیل الصادق، والتركیز على الجوھر ال الشكل والحیادی

ى             ع عل د مستوى التجمی د تحدی ر الضروري ، ویعتم ب التفصیل غی ا لتجن ع مھم كذلك قد یكون التجمی
  .حكم مھني

ات    ن عرض معلوم ذلك یمك اك ھا    فیإض ن عرض ث یمك زة، حی دمات المنج ق بالخ ة تتعل ن الموازن ة ع
  .بمستندات منفصلة عن القوائم المالیة

  یةصلالتغیرات في الموازنة النھائیة عن الموازنة األتحدید : رابعًا
ة األ         ین الموازن رات ب ت التغی ا إذا كان ة   صل یجب على المنشأة عرض توضیح فیم ة النھائی یة والموازن

ا  ة لعملی ادة ت نتیج ة     إع ي الموازن یص ف رات       أوالتخص ي مؤش التغیرات ف رى ك ل أخ ة لعوام نتیج
ة اإل ة اإل  جمالیالموازن ق بطریق ة المتعل ة الحكوم ي سیاس ر ف ل التغی احة مث ة   فص وائم المالی ي الق  أوف

تم  ر ی ب تقری داربموج ل إص ت  أوه قب ي ذات الوق من  أوف ب أن یتض ة، ویج وائم المالی ع الق ق م كمرف
  . امشیة للتقریر ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیةمالحظات ھ

ة،      أساس ویجب عرض كافة المقارنات بین قیم الموازنة و القیم الفعلیة على  ع الموازن ة م ل للمقارن قاب
ق        أساس  أواالستحقاق،   أساس أوالنقدي  ساسكاأل ة المواف رة الموازن ا ولفت التصنیف، وللمنشآت ذاتھ

  .علیھا
أة     وإذا كانت ا ا والمنش لقوائم المالیة موحدة، فإن الموازنات المنفصلة الخاصة بالمنشآت المسیطر علیھ

ار دون النظر        إعادةالمسیطرة ، یمكن  ات المعی ق متطلب ة وف وائم المالی ى تجمیعھا لغایات عرض الق  إل
ارنة بین قیم مق إجراءالمرجعات التي تمت للموازنات الموافق علیھا، كون المعیار یتطلب  أوالتغیرات 

  .الموازنة والقیم الفعلیة
س   ف أس ن ان تختل دادویمك ن  إع ة ع سالموازن داد أس ة ك إع وائم المالی دادالق تخدام  إع ة باس الموازن

ة باستخدام     إعدادالنقدي و ساساأل وائم المالی ي        أساس الق أة الت ون المنش ن یجب أن تك االستحقاق، ولك
ة ھي ذات المنشأة اإل     ا الموازن وائم         الغبتتعلق بھ رة الق ة ھي ذات فت رة الموازن ذلك أن تكون فت ة ، ك ی

  .التصنیف أساسالمالیة وكالھما یستخدمان ذات 
تم  د ی دادوق ى   إع اء عل ة بن اسالموازن تحقاق  أس اساأل أواالس اریر   س ام التق ع نظ اق م دي باالتس النق

زام باإل     اإلحصائیة  ة یجب االلت ذه الحال ي ھ ا    فصاحات ، وف ي المعی ذكورة ف ق   IPSAS 22ر الم المتعل
  .عن المعلومات المالیة عن القطاع الحكومي العام فصاحباإل
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ة      ات الحكوم نویة سیاس ة الس س الموازن ن أن تعك ع م ال یمن ددة، ف نوات متع ات لس ة الموازن ي حال وف
ة   أسالیب  إتباعالمرتبطة بتلك السنة، كذلك یمكن تدویر المخصصات المتبقیة للسنة التالیة، وعند  مختلف

داد إل ددة ك    ع ات لسنوات متع داد الموازن جع          إع ة تش ذه الحال ي ھ ا، فف ة علیھ ة لكل سنة والموافق موازن
  .ة عن العالقة بین قیم الموازنة والقیم الفعلیة خالل فترة الموازنةإضافی إفصاحاتالمنشآت على تقدیم 

  الموازنة وفترتھا ونطاقھا أساسضمن المالحظات عن  فصاحاتاإلبیان : خامسا
ة    إعداد أساسب على المنشأة أن توضح ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة یج وعرض الموازن

ذلك   أساس أوالنقدي  ساسوفیما إذا كان األ ة       أساس االستحقاق، ك ي تمت الموافق ة الت تصنیف الموازن
ا  أن  IPSAS 1ر علیھا وشكلھا والتي قد تختلف عن األسس المعدة وفقھا القوائم المالیة، ویتطلب المعی

من اإل  احات تتض س      فص ة أس القوائم المالی ة ب داد المرفق ات      إع ات  والسیاس ة والموازن وائم المالی الق
  .المحاسبیة الھامة

من اإل ب أن تتض ذلك یج احاتك ا إذا   فص ا، وفیم ق علیھ ة المواف رة الموازن ة فت القوائم المالی ة ب المرفق
  .عن فترة القوائم المالیة –وجد  إن –أكثر، وكذلك اختالفھا  أوكانت سنة 

من اإل  ب أن تتض ذلك یج احاتك ة      فص اق الموازن ي نط دخل ف ي ت آت الت ة المنش القوائم المالی ة ب المرفق
  .على مستوى  الحكومة كاملة 

  مقارن مع القیم الفعلیة في القوائم المالیة  أساستسویة القیم الفعلیة على بیان كیفیة : سادسا
ى   القوائم  إعدادإذا لم یتم  ة عل ة، فیجب     أساس المالیة والموازن ل للمقارن ة     إجراء قاب یم الفعلی تسویة للق

ي األ    ات ف ل االختالف كل منفص ة بش ة مبین وائم المالی منھا الق ي تتض اسالت دادك س ى  إع ات عل الموازن
دل و   أوالنقدي  ساساأل دي المع داد النق ى     إع ة عل وائم المالی اختالف     أساس الق ت ك االستحقاق،  والتوقی
ة            بالغة الموازنة عن الفترة اإلفتر ي نطاق الموازن دخل ف ي ت ن المنشآت الت ر ع ذي یعب ة، والنطاق ال ی

  :وفقا لمستویات الحكومة، وتتعلق التسویة بما یلي
b. الي راداإل إجم اليات وی ن   إجم ة م دفقات النقدی افي الت روفات وص طةالمص  األنش

  .الموازنة إعداداالستحقاق في  سأساالتشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة وذلك عند تطبیق 
c.    ن ة م دفقات النقدی افي الت طةص د    األنش ك عن ة وذل تثماریة والتمویلی غیلیة واالس التش

 .االستحقاق  أساسالموازنة غیر  إعدادآخر في  أساستطبیق 
تم اإل  ب أن ی احویج ة        فص یم الموازن ة بق یم الفعلی ة الق ة مقارن تن قائم ى م ویة عل ن التس من  أوع ض

  .ت المرفقة بالقوائم المالیةالمالحظا
ي    س ف تخدام ذات األس م اس دادوإذا ت ة و إع دادالموازن اق     إع الفترة والنط ة ب ة والمتعلق وائم المالی الق

ى باإل  إجراء األمرالعرض، فال یتطلب  أسلوبو ة       فصاح تسویة ویكتف یم الفعلی ین الق ات ب ن االختالف ع
  .والقیم المقابلة في الموازنة

ة       بإجراءعن معلومات مقارنة متعلقة  فصاحاإلوال یتطلب األمر  یم الموازن ة وق یم الفعلی ین الق مقارنة ب
  .خاصة بالفترات السابقة
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  في المحاسبة النقدي ساسالمالي بموجب األ بالغاإل
Financial  Reporting under the Cash 

Basis of Accounting  
  المتطلبات: لوالجزء األ

  اوتحدید نطاقھ المتطلباتلفیة عامة عن عرض خ: ًالأو
ي     ساسیأتي ھذا المعیار في ضوء التأكید على أھمیة األ  ھ المنشآت ف النقدي في المحاسبة، والتي تطبق

اب لأل   ذا الكت ادات     ساس القطاع العام بشكل واسع، وتم التطرق في مقدمة ھ دي وخصائصھ واالنتق النق
ي      التي توجھ إلیھ، ار ف ذا المعی تندة      واأل: زأینج وجاء ھ ق المحاسبة المس ات تطبی ق بمتطلب ى ل یتعل  إل

اساأل ق باإل  س اني یتعل دي، والث احاتالنق افیإلا فص من   ض د ض ار، وال یوج ا المعی جع علیھ ي یش ة الت
  .مقابل لھذا المعیار IFRSsمعاییر 

ى وقد تطرق المعیار  تندة         إل اییر المس ي تتضمنھا مواضیع المع بیة الت ة القضایا المحاس ى  كاف  أساس  إل
ق           ات تطبی ع متطلب ق م ا لتتواف ع تكییفھ ن م ابقا، ولك ا س رق إلیھ م التط ي ت تحقاق والت اساالس  أس

  .االستحقاق
وصف الشكل الذي یجب أن تعرض فیھ القوائم المالیة ذات االستخدام العام في  إلىویھدف ھذا المعیار 

دفوعا  ة والم ات النقدی ق بالمقبوض ا یتعل ك فیم ام، وذل اع الع ة  القط ة الالزم دة النقدی ة واألرص ت النقدی
دفقات    د ت ألغراض المساءلة، وبذات الوقت والتزوید بمدخالت مفیدة لغایات تقییم قدرة المنشأة في تولی

  .نقدیة كافیة في المستقبل ومصادر واستخدامات ھذه التدفقات
فافی   مولیة وش ز ش ار تعزی ذا المعی ي ھ وارد ف ات ال زام بالمتطلب ن االلت ع ع الغة اإلویتوق ن  ب الي ع الم

ن    دة ع المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدیة، وكذلك تعزیز قابلیة المقارنة مع القوائم المالیة المع
  .النقدي ساسالفترات السابقة ومع القوائم المالیة لمنشآت أخرى تتولى تطبیق األ

تندة   وعرض القوائم المالیة بموجب المح  إعدادب أقومویجب على المنشآت التي  ى اسبة المس  ساس األ إل
ل من المعیار في عرض قوائمھا المالیة السنویة ذات الغرض العام، ویجب والنقدي متطلبات الجزء األ

ا  اإلفصاح ام    كعن ھذه الحقیقة ، وال یجوز أن توصف القوائم المالیة بأنھا كذلك إال إذا كان ھن زام ت الت
  .ل من المعیاروبمتطلبات الجزء األ

ة       وینطبق ال  ال الحكومی دا منشآت األعم ا ع ام م ث أن  GBEsمعیار على كافة منشآت القطاع الع ، حی
ة    اریر المالی ة للتق اییر الدولی ق المع آت تطب ذه المنش ة    IFRSsھ آت الھادف أن المنش ك ش ي ذل أنھا ف ش

  .للربح
  النقدي ساسالتعریف باأل: ثانیًا

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1
  .ة المحتفظ بھا والودائع تحت الطلب والنقدیة المعادلةالنقدی :Cashالنقدیة 

داث        المحاسبي  ساساأل: Cash basisالنقدي  ساساأل ات واألح راف بالعملی ھ االعت تم بموجب ذي ی ال
  .دفع النقدیة أواألخرى عند استالم 

ة  ة المعادل اھزة  : Cash equivalentsالنقدی یولة الج ة الس ل مرتفع یرة األج تثمارات قص االس
  .مقدار معین من النقدیة وتخضع لمخاطر غیر ھامة للتغیر في قیمتھا إلىتحویل لل

  .التدفقات النقدیة الواردة والخارجة: Cash flowsالتدفقات النقدیة 
  .التدفقات النقدیة الخارجة: Cash paymentsالمدفوعات النقدیة 

  .التدفقات النقدیة الواردة: Cash receiptsالنقدیة  المقبوضات
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ق     أواستخدام المنشأة  إمكانیة: Control of cashرقابة على النقدیة ال ي تحقی ة ف االستفادة من النقدی
  .ھذه المنافع إلىأھدافھا مع قدرتھا على استثناء وتنظیم وصول اآلخرین 

ة   ال الحكومی أة األعم ا  : Government Business Enterpriseمنش وفر فیھ ي تت أة الت المنش
  :الخصائص التالیة

 لقدرة على التعاقد باسمھاا.  
 القدرة على تعیین السلطة المالیة والتشغیلیة فیھا لتنفیذ أعمالھا. 
         ربح ادي لمنشآت أخرى ب ا الع ي مسار أعمالھ الیف     أوبیع السلع والخدمات ف ل التك استرداد لكام

 .التي تحملتھا
   ة ت بحاج ىلیس ا اس   إل ل دعمھ ن أج تمر م ومي مس ل حك دا م(مراریتھا تتموی ا ع تریات م ش

 ).مخرجاتھا بموجب عملیة تبادلیة حقیقیة
 مسیطر علیھا من قبل منشأة في القطاع العام.  
ن      . 2 ة جزء م ود النقدی ة       إدارةتعتبر التحركات ضمن بن دفقات النقدی ي الت دخل ف الي ال ت ة وبالت / النقدی

  .ومن األمثلة على ذلك استثمار فائض النقدیة في نقدیة معادلة
دوائر       یجب أن یكون الن.3 ض ال وم بع ا تق ة م ذه النقدی قدیة متاحة للمنشأة لتحقیق أھدافھا، ویخرج من ھ

رى،    ر أخ ن دوائ ة ع ة نیاب ن نقدی یلھ م ة بتحص ع   أوالحكومی ة م آت الحكومی یلھ المنش وم بتحص ا تق م
  .وجوب تحویلھ لطرف ثالث

  فصاحمتطلبات العرض واإل: ثالثًا
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1

ن  : Accounting policiesالمحاسبیة السیاسات  ادئ مجموعة م س     المب اھیم واألس د والمف والقواع
  .وعرض القوائم المالیة إعدادوالممارسات التي یتم تطبیقھا من قبل المنشأة في 

ى        أو إلغاءھو اعتبار : :Materialityاألھمیة النسبیة  ا عل د تأثیرھ بیا عن م نس ات مھ شطب المعلوم
تنادا       عملیات أو القرارات ل المستخدمین اس ن قب تم م ى التقییم التي ت ة      إل د األھمی ة، وتعتم وائم المالی الق

  .الشطب  أو لغاءالخطأ المتعلق بأحوال اإل أوحجمھ  أوالنسبیة على طبیعة البند 
الغ تاریخ اإل رة اإل     : Reporting date ب ن الفت ر م وم األخی ااریخ الی وائم      بالغت ا الق ق بھ ي تتعل ة الت ی

  .المالیة
ادیة  دة االقتص بعض    : Economic entityالوح ھا ال ع بعض كل م ي تش آت الت ن المنش ة م مجموع

  .منشآت مسیطر علیھا أومنشأة مسیطرة ومنشأة 
  : تحدید القوائم المالیة. 2

  :وعرض القوائم المالیة ذات االستخدام العام والتي تتضمن ما یلي إعدادب یجب على المنشأة أن تقوم 
ویتم االعتراف بكافة المقبوضات  والمدفوعات النقدیة : ضات والمدفوعات النقدیةقائمة المقبو. أ

واألرصدة النقدیة التي تسیطر علیھا المنشأة، وتحدد بشكل منفصل المدفوعات التي من قبل طرف 
  .ثالث 

  .السیاسات المحاسبیة والمالحظات التفسیریة. ب
موازنتھا، ویمكن أن یتم عرض ذلك  بإعالنقیام المنشأة مقارنة بین قیم الموازنة والقیم الفعلیة عند .ج

  .في قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة إضافيكبند  أوكقائمة مالیة منفصلة 
النقدي، فیجب  ساسكذلك عند اختیار المنشأة عرض معلومات بناء على أسس مختلفة عن األ. د

  .لیةعن ذلك ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم الما فصاحاإل
  بیان المعلومات التي تتضمنھا قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة. 3
  :یجب أن یتم عرض القیم التالیة ضمن قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة عن الفترة . أ
المقبوضات  جماليفي المنشأة مبینة بشكل منفصل التصنیف الفرعي إل النقدیةالمقبوضات  إجمالي -

  .التصنیف المالئم لعملیات المنشأة أساسام النقدیة باستخد
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المدفوعات  جماليفي المنشأة مبینة بشكل منفصل التصنیف الفرعي إل النقدیةالمدفوعات  إجمالي  -
  .التصنیف المالئم لعملیات المنشأة أساسالنقدیة باستخدام 

  .األرصدة االفتتاحیة واالختتامیة للنقدیة في المنشأة  -
الي یجب عرض  . ب ة و   إجم الي المقبوضات النقدی دفوعات      إجم ة والمقبوضات والم دفوعات النقدی الم

ى    دفوعات عل ات والم ة المقوض ي لكاف نیف الفرع تخدام التص ة باس اسالنقدی الياإل أس أي دون  جم
ي       إجراء ات الت ن العملی ي تظھر م أي مقاصة، ما عدا ما یتعلق بالمقبوضات والمدفوعات النقدیة الت

أة    ا المنش وم بھ ات         تق ة المقبوض ي قائم ا ف راف بھ تم االعت ي ی رى، والت راف أخ ن أط ة ع بالنیاب
ر التصنیف       ع ، ویعتب دوران المرتف دل ال ي    أمر والمدفوعات النقدیة، وكذلك للبنود ذات مع حكمي ف

  ضوء تحقیق أفضل الصفات النوعیة للمعلومات المالیة، 
یة وال . ج ود الرئیس بة للبن اوینبالنس اليواإل عن ات   الفرع جم ة المقبوض ي قائم ھا ف ب عرض ي یج

دفوعات     ات والم رض المقبوض روریا  لع ك ض ق ذل رض وف ون الع دما یك ة عن دفوعات النقدی والم
یة وال     ود الرئیس ر البن ي تقری بان ف ة بالحس ل ذات العالق ة العوام ذ كاف ة، وتؤخ ة بعدال اوینالنقدی  عن

  .الفرعي جماليواإل
أة     بالغعندما یقوم طرف ثالث خالل الفترة اإل. د ن المنش ات ع داد التزام دمات     أویة بس شراء سلع وخ

أة اإل   ى المنش ب عل أة، فیج الح المنش احلص ات    فص ة المقبوض تن  قائم ى م تقلة عل دة مس بأعم
ر جزء ،        إجماليوالمدفوعات النقدیة عن  ا یعتب ث سواء م المدفوعات التي تتم من قبل الطرف الثال

اد   أو دة االقتص ن الوح زء م ر ج ا ال یعتب أة اإل م ا المنش ي تتبعھ ل  بالغیة الت كل منفص ة بش ة، مبین ی
الي التصنیف الفرعي للموارد واالستخدامات للمدفوعات اإل ات      جم م لعملی باستخدام التصنیف المالئ

  .المنشأة
  بیان السیاسات المحاسبیة والمالحظات التفسیریة. 4
  :  مكونات المالحظات. أ
ة والسیاسات    إعداد أساسمالیة معلومات عن یجب أن تعرض المالحظات عن القوائم ال - القوائم المالی

ات            ذلك معلوم داث األخرى، وك ة واألح ات الھام ى العملی ا عل ا وتطبیقھ م اختیارھ ي ت بیة الت المحاس
افی ات        إض ادل للمقبوض رض الع روریة للع ا ض ة ولكنھ وائم المالی تن الق ى م ھا عل تم عرض م ی ة ل

  .نشأةوالمدفوعات واألرصدة النقدیة في الم
ث یجب      - ت ، حی ي مالحظة ھامشیة     اإلشارة یجب عرض المالحظات عن القوائم المالیة بشكل ثاب ف

ات ذات        ا بالمعلوم ة وربطھ دفوعات النقدی ات والم ة المقبوض تن قائم ى م ھ عل تم عرض د ی ل بن لك
  .العالقة

  :عنھا فصاحاختیار السیاسات المحاسبیة واإل. ب
ات       یجب أن تعرض القوائم المالیة ذ - ة لغای م، والمالئم ة الفھ ز بقابلی ات تتمی ات االستخدام العام معلوم

ل            ة بالتمثی ة المتعلق ذلك بالموثوقی تخدمین، وك ل المس ن قب اءلة م راض المس رارات وأغ اذ الق اتخ
  .الصادق ولحیادیة والتحرر من التحیز واالكتمال

ضروریة لفھم القوائم المالیة بما ویجب أن تتضمن السیاسات المحاسبیة كافة السیاسات  التي تعتبر  -
  .انتقالیة أحكامفي ذلك تطبیق أي 

  .عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة فصاحوال یلزم بشأن المعامالت المحاسبیة غیر المالئمة  اإل -
  تحدید االعتبارات العامة : رابعًا

ل   دة مالمالیة ذات االستخدام العام ل القوائمیجب عرض : یة بالغالفترة اإل. 1 ى األق د  سنة عل ، وعن
ن سنة،    أووكنتیجة لذلك یتم عرض القوائم المالیة السنویة لفترة أطول  بالغتاریخ اإل تغییر أقصر م

م    إضافة فصاحفیجب على المنشأة اإل ي ت داد للفترة الت ن أسباب استخدام        إع ا، ع ة عنھ وائم المالی الق
  . لتي یتم عرضھا قد ال تحقق المقارنة المنشودةفترة غیر الفترة السنویة، وأن المعلومات المقارنة ا
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ب , 2 اریخ             :  التوقیت المناس ن ت رة أقصاھا ستة أشھر م ة خالل فت وائم المالی تم عرض الق یجب أن ی
الغاإل ن ث   ب رة ع ذه الفت د ھ ى أن ال تزی جع عل ار یش ع أن المعی ة ال، م ھرث ات  أش الغای  إتاحتھ

  .للمستخدمین ضمن الوقت المناسب
ى المنشأة اإل   :القوائم المالیة إصدارتصریح بتاریخ ال. 3 ھ       فصاح یجب عل ذي تكون فی اریخ ال ن الت ع

م الت د ت ة ق وائم المالی دارریح بصالق وم بإص ن یق دارھا وم أة   إص ى المنش ب عل ریح، ویج ذا التص ھ
  .ھاإصدارعن أي جھة لھا الصالحیة في تعدیل القوائم المالیة بعد  فصاحاإل

تم اإل   فصاحیجب على المنشأة اإل: معلومات عن المنشأة. 4 م ی ا   فصاح عن المعلومات التالیة إذا ل عنھ
  :في مكان آخر في القوائم المالیة المنشورة

  .الشكل القانوني للمنشأة ومكانھا، والتشریع الذي تنفذ أعمالھا فیھ -
  .وصف لطبیعة عملیات المنشأة وأنشطتھا الرئیسیة -
  .ت المنشأةالمرجع التشریعي الذي یحكم عملیا -
  .اسم المنشأة المسیطرة والمنشأة المسیطرة المحتملة للوحدة االقتصادیة -
ضمن المالحظات    فصاحویجب على المنشأة اإل: القروض استخدامالقیود على األرصدة النقدیة و. 5

  :المرفقة بالقوائم المالیة مع تفسیرات عن طبیعة وقیم ما یلي
  .تاحة لالستخدام من قبل المنشأةاألرصدة النقدیة الھامة غیر الم -
  .األرصدة النقدیة الھامة التي تخضع لقیود خارجیة -
داد       - تقبلیة ولس تسھیالت القروض غیر المسحوبة  التي یمكن أن تكون متاحة لألنشطة التشغیلیة المس

  .االلتزامات الرأسمالیة ، مع بیان أي قیود على استخدام ھذه التسھیالت
رة ألخرى     ی:  اتساق العرض. 6 ن فت جب أن یبقى عرض وتصنیف البنود في القوائم المالیة كما ھو م

  :إال إذا
ر    أوكان ھناك تغیر ھام في طبیعة عملیات المنشأة  - ین أن التغی مراجعة لقوائمھا المالیة المعروضة تب

  .سوف ینتج عنھ عرض أكثر مالئمة لألحداث والعملیات
  .عدیل مستقبلي للمعیارأن التغیر في العرض متطلبا بموجب ت -
  :المعلومات المقارنة. 7
ا     - ي یتطلبھ ة الت ة الرقمی ات الكمی ل المعلوم ابقة لك رة الس ن الفت ة ع ات المقارن رض المعلوم یجب ع

ات     والمعیار في القوائم المالیة ، ما عدا عند تطبیق المعیار للمرة األ  ى، ویجب أن تتضمن المعلوم ل
  .ة مالئمة لفھم القوائم المالیة للفترة الحالیةالمقارنة معلومات مختصرة ووصفی

ة، فیجب       فصاح تصنیف البنود التي یجب اإل  أووعند تعدیل عرض  - وائم المالی ا ضمن الق  إعادة عنھ
  .تصنیف المعلومات المقارنة إال إذا كان ذلك غیر عملي

ب اإل      - ة فیج رة الحالی ع الفت ة م ز المقارن احولتعزی دیل وقیم   فص ة التع ن طبیع باب  ع ھ وأس ادةت  إع
  .التصنیف

ون   - دما تك ادةوعن أة اإل إع ى المنش ب عل ة فیج ر عملی نیف غی احالتص ة  فص ك، وطبیع اب ذل ن أس ع
  .التصنیف إعادةالتغییر الذي یمكن أن یحدث عند عدم 

  : التعریف بالقوائم المالیة. 8
  .مستندات المنشورةیجب تمییز القوائم المالیة بوضوح عن المعلومات األخرى التي تتضمنھا ال -
ة،        - وائم المالی ن الق ة م ز كل قائم ى  إضافة ویجب كذلك تمیی ي بجب عرضھا       إل ة الت ات التالی المعلوم

  :وتكرارھا عندما یكون ذلك ضروریا لفھم مالئم للمعلومات المعروضة
  .أي وسائل أخرى للتعریف بھا أویة بالغاسم المنشأة اإل*   
  .منشأة منفردة أوة تخص الوحدة االقتصادیة ذا كانت القوائم المالیإفیما *   
  .فترتھ التي تغطیھا القوائم المالیة أیھما یكون مالئما للقائمة المالیة ذات العالقة أو بالغتاریخ اإل*   
  .والعرض بالغعملة اإل*   
 .ملیون أومستوى الدقة المستخدم في عرض األرقام في القوائم المالیة كألف *  
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  : اءتصحیح األخط: خامسا
عند حدوث أي أخطاء في األرصدة النقدیة التي تتضمنھا القوائم المالیة، فیجب عرض قیم األخطاء  . 1

رة، و        ة الفت ي بدای ة ف ید النقدی دیل رص ابقة، بتع الفترة الس ق ب ي تتعل ادةالت ات   إع ویر المعلوم تص
  .المقارنة إال إذا كان ذلك غیر عملي

  :ظات المرفقة بالقوائم المالیة ما یليیجب على المنشأة أن تعرض ضمن المالح. 2
  .طبیعة الخطأ -
  .قیمة التصحیح -
  .أن ذلك غیر عملي أوتصویر القوائم المالیة ،  إعادةالحقیقة المتعلقة ب -

  : القوائم المالیة الموحدة: سادسا
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1

دة   ة الموح وائم المالی دة   Consolidated financial statements:الق ة لوح وائم المالی الق
  .اقتصادیة معینة یتم عرضھا كمنشأة واحدة

أة   ى المنش یطرة عل غیلیة   : Control of an entityالس ات التش ي السیاس تحكم ف ى ال درة عل الق
  .والمالیة لمنشأة أخرى لالستفادة من منافعھا

ن المنشآت المسیطر     أوالمنشأة التي یتبعھا منشأة : Controlling entityالمنشأة المسیطرة  أكثر م
  .علیھا

أة    : Economic entityالوحدة االقتصادیة  ر   أومجموعة من المنشآت تضم منشأة مسیطرة منش أكث
أة       ى المنش مى عل ذا المس ق ھ د یطل ا، وق یطر علیھ ةمس أة اإل أو اإلداری الغمنش الي  ب أة  أوالم المنش

  .المجموعة أوالموحدة 
  ةنطاق القوائم المالیة الموحد. 2
دار یجب على المنشأة المسیطرة  . أ د المنشآت المسیطر          إص وم بتوحی ث تق دة بحی ة الموح وائم المالی الق

  .أجنبیة أوعلیھا سواء كانت محلیة 
ة      . ب ة صارمة طویل ود خارجی یستثنى من توحید  المنشآت المسیطر علیھا المنشأة التي تعمل تحت قی

  .ستفادة من خدماتھااألجل والتي ال تمكن المنشأة المسیطرة من اال
  .عرض القوائم المالیة الموحدة إلىال  تحتاج المنشأة المسیطرة المملوكة والمسیطر علیھا بالكامل . ج
  :التوحید التالیة إجراءاتویجب تطبیق : التوحید إجراءات. 3
  .األرصدة النقدیة والعملیات لنقدیة بین منشآت الوحدة االقتصادیة بالكامل إلغاءیجب . أ

ب          .ب ة، فیج واریخ مختلف دة بت دھا مع یتم توحی ي س ة الت وائم المالی دما الق راءعن ار   إج ویات آلث تس
العملیات النقدیة الھامة التي تظھر بین ھذه التواریخ وتاریخ القوائم المالیة للمنشأة المسیطرة، ویجب  

  .ال یزید ھذا الفرق عن ثالثة أشھر أن
ة المتشابھة،       القوائم المالیة الموحدة  إعدادیجب . ج ات النقدی ة للعملی باستخدام سیاسات محاسبیة متماثل

ت       فصاحوإذا لم یكن ذلك ممكنا فیجب اإل ي طبق دة الت ة الموح وائم المالی عن ھذه الحقیقة مع بنود الق
  .بشأنھا سیاسات محاسبیة مختلفة

  :  من خالل القوائم المالیة الموحدة عن ما یلي فصاحاإلویجب : التوحید إفصاحات. 4
  .قائمة بالمنشآت المسیطر علیھا الھامة تتضمن االسم والبیئة التشریعیة التي تعمل فیھا. أ

  أسباب عدم توحید المنشأة المسیطر علیھا. ب
  : العملة األجنبیة: سابعا

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1
  .بالغسعر الصرف السائد في تاریخ اإل: Closing rate اإلغالقسعر 

رف  رق الص ات:  Exchange difference ف رق الن ن اإل جالف الغع دات  ب ن وح دد م س الع ن نف ع
  .العملة األجنبیة بعملة العرض بأسعار صرف مختلفة
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  .الصرف بین عملتین مختلفتین أونسبة التبادل : Exchange rateسعر الصرف 
  .العملة غیر عملة العرض للمنشأة: Foreign currencyالعملة األجنبیة 

  .م المالیةائالعملة المستخدمة في عرض القو: Reporting currencyعرض عملة ال
  بیان كیفیة معاملة المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدیة بالعملة األجنبیة. 2
ة     . أ ة األجنبی ات بالعمل ن العملی ة العرض    یجب تسجیل المقبوضات والمدفوعات النقدیة الناتجة ع بعمل

ي           للمنشأة بتطبیق سعر الصرف ة ف ة األجنبی ة بالعمل ى القیم ة عل ة األجنبی ة العرض والعمل بین عمل
  .الدفع أوتاریخ القبض 

  .اإلغالقعن األرصدة النقدیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر  بالغیجب اإل. ب
ب . ج ة یج ة    ترجم دفوعات النقدی ات والم عر      المقبوض ق س ا بتطبی یطر علیھ أة المس ة بالمنش المتعلق

  .الدفع أولة العرض والعملة األجنبیة على القیمة بالعملة األجنبیة في تاریخ القبض الصرف بین عم
ة      فصاحیجب على المنشأة اإل. د ة واالختتامی ة االفتتاحی دة النقدی عن قیمة فروقات الصرف بین األرص

  .للفترة
ا المنشأة ، فیجب اإل       . ھـ ي تعمل فیھ ة الت ة الدول ن سبب    احفص عند اختالف عملة العرض عن عمل ع

  .استخدام عملة أخرى  وأي تغیر في عملة العرض
  : عرض معلومات الموازنة في القوائم المالیة: ثامنا 

  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1
ا   المحاسبي  ساساأل أواالستحقاق  أساس: Accounting basisالمحاسبي  ساساأل في المحاسبة كم

ار المحاسبة     أساس إلىللقطاع العام المستندة  تم تعریفھما في معاییر المحاسبة الدولیة االستحقاق ومعی
  .النقدي ساساأل إلىالدولیة للقطاع العام المستند  

نویة  ة الس مل ا: Annual budget الموازن دة، وال تش نة واح ا لس ق علیھ ة المواف دیرات لالموازن تق
  .المستقبلیة المعلنة والمشاریع لفترات أكثر من فترة الموازنة

ددة          : Appropriationتماد االع ات مح وال لغای ة لتخصیص أم ة قانونی ل جھ ن قب وح م تفویض ممن
  .سلطة مماثلة أوبموجب التشریع 

ا   ق علیھ ة المواف الحیة : Approved budgetالموازن اقص وانین    اإلنف ن الق تمدة م   أوالمس
ة     ة الحكومی ة، األنظم ادات المخصص اإل   أواالعتم ة ب رارات ذات عالق ات    أوت ایرادأي ق المقبوض

  .المتوقعة خالل فترة الموازنة
ة   أساس دي   ساس األ أواالستحقاق   أساس :  Budgetary basisالموازن محاسبي   أساس أي  أوالنق

  .آخر یتم تطبیقھ في الموازنة وموافق علیھ من قبل السلطة التشریعیة
اس األ ارن  س تخدام:  Comparable basisالمق ة باس ة المعروض یم الفعلی اسذات األ الق  س

  .التصنیف، لذات المنشآت ولذات الفترة في الموازنة الموافق علیھا أساسذات  أوالمحاسبي، 
ة    ة النھائی ة األ :  Final budgetالموازن ة،      صل الموازن یم المرحل ات، الق ة االحتیاطی ة بكاف یة المعدل

ادات اإل ات، االعتم ویالت، التخصیص افیالتح ریعیة ض رات تش ا أوة، وأي تغیی لطة ص ن اي س درة ع
  .مماثلة قابلة للتطبیق في فترة الموازنة

دة سنوات     ة لع مل      : multiyear budgetالموازن ن سنة، وال تش ر م ا ألكث ق علیھ ة المواف الموازن
  .المشاریع لفترات تزید عن فترة الموازنة أوستقبلیة المعلنة مالتقدیرات ال
  .لیة الموافق علیھا لفترة الموازنةوالموازنة األ: Original budgetیة صلالموازنة األ

  عرض مقارن لقیم الموازنة والقیم الفعلیة . 2
یم   . أ ین ق یجب على المنشأة التي تكون موازنتھا الموافق علیھا متاحة للعموم، أن تقوم بعرض مقارنة ب

دة     أوالموازنة والقیم الفعلیة سواء كان ذلك ضمن قائمة مالیة منفصلة،  ك ضمن أعم ة فیإضا كان ذل
ار،         ا للمعی دة وفق ة المع دفوعات النقدی ة المقبوضات والم ویجب أن   للموازنة تعرض على متن قائم

  :یتم عرض مقارنة لكل مستوى من المستویات التشریعیة لما یلي
  .یة والموازنة النھائیةصلالقیم التي تتضمنھا الموازنة األ -
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  .مقارن أساسالقیم الفعلیة على  -
ات المساءلة         عن فصاحطریقة اإل - ي لغای ة الت ین الموازن ة ب ات الھام المالحظات، وتوضیح للفروق

د    رى ق تندات أخ ي مس یر ف ة، إال إذا ورد التفس یم الفعلی ة والق درتالعام وائم  أص ع الق التزامن م ب
  .مالحظة ھامشیة لھذه المستندات في المالحظات إدراجالمالیة، وتم 

ة     یجب على المنشأة عرض مقارنة : العرض. ب دة موازن ة كأعم یم الفعلی ة إضافی بین قیم الموازنة والق
د    ط عن ة فق دفوعات النقدی ات والم ة المقبوض ي قائم دادف ى   إع ة عل ة والموازن وائم المالی اسالق  أس

  .مقارن
  .رامج على مستوى فئات رئیسیةبویتم تجمیع التفاصیل المتعلقة باألنشطة وال: مستوى التجمیع. ج
ن المواز. د رات م ة األالتغی لن ىیة ص ة إل ة النھائی ن  : الموازن یرا ع رض تفس أة ع ى المنش ب عل ویج

ة   إعادةیة والموازنة النھائیة كنتیجة لعملیات صلالتغیرات بین الموازنة األ  أوالتخصیص في الموازن
ة ،    اإلفصاحأي عوامل أخرى سواء كانت بموجب المالحظات التي یتم  وائم المالی  أو أوعنھا في الق

و    أوفي نفس الوقت  أوه قبل ذلك إصدارتم في تقریر  ع الق التزامن م ة، ویجب أن یتضمن    ائب م المالی
  .مالحظة ھامشیة للتقریر في المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة

ة   أساس. ھـ ى             :  المقارن اء عل ة بن یم الفعلی ة والق یم لموازن ین ق ات ب ة المقارن تم عرض كاف یجب أن ی
ان     ساس ذات األ مقارن ، أي باستخدام أساس دي    ساس األ أواالستحقاق   أساس المحاسبي سواء ك النق

  .آخر أساسأي  أو
ع            : الموازنات ألكثر من سنة . و ن أن تتب ن سنة، ویمك ر م لة لكث ة متسلس تم عرض موازن أن ی ك ب وذل

  .یة والموازنة النھائیةصلالمنشآت مداخل مختلفة لتحدید الموازنة األ
  : نة وفترتھا ونطاقھاالمواز أساسعن  فصاحاتاإل.ز
ن     فصاحتقوم باإل نیجب على المنشأة أ - ة ع القوائم المالی ة   أساس ضمن المالحظات المرفقة ب الموازن

  .التصنیف الذي تم تطبیقھ في الموازنة الموافق علیھا أساسو
رة المو     فصاحتقوم باإل نكذلك یجب على المنشأة أ - ة فت القوائم المالی ة ب ة  ضمن المالحظات المرفق ازن

  .الموافق علیھا
منتھا           - ي تض آت الت ة المنش القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ أة ض دد المنش ب أن تح ذلك یج ك

  .الموازنة الموافق علیھا
  : مقارن والقیم الفعلیة في القوائم المالیة أساستسویة للقیم الفعلیة على . ح
ى        إجراءیجب  - دة عل ة المع یم الفعلی ین الق و       أساس تسویة ب ي تتضمنھا الق ة الت یم الفعلی ارن والق م ائمق

ة و  جماليإل ،مختلفة أسسم المالیة على ائموازنة والقولا إعدادالمالیة عند  الي المقبوضات النقدی  إجم
ل األ  كل منفص حة بش ة، موض دفوعات النقدی اسالم ب اإل س ات، ویج ت والفروق احوالتوقی ن  فص ع

ي ال  القوائم        التسویة على متن قائمة مقارنة القیم ف ة ب ة ضمن المالحظات المرفق یم الفعلی ة والق موازن
  .المالیة

ر  - ب األم احاتال یتطل تنادا    إفص ابقة اس الفترة الس ة ب ة المتعلق ات المقارن ن المعلوم ىع ات  إل متطلب
  .المعیار

  : متلقي المساعدات الخارجیة: ثامنا
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1

ة المخصصة     اعدات الخارجی ة   : Assigned External Assistanceالمس أي مساعدات خارجی
ن      أوبما في ذلك منح المساعدات الخارجیة ، المساعدات الفنیة، الكفاالت  تم تسلمھا م أي  مساعدات ی

  .قبل المنشأة ویتم تخصیصھا من قبل المستلم لمنشأة أخرى
ة   االت  : Bilateral External Assistance Agenciesوكاالت المساعدات الخارجیة الثنائی وك

ي    انون محل ات   أویتم تأسیسھا بموجب ق بعض        أوتعلیم د ب ات التزوی ة لغای ي الدول ة   أوأي سلطة ف كاف
  .المساعدات الخارجیة لھذه الدولة
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تلم   :  External Assistanceالمساعدات الخارجیة  الموارد الرسمیة التي یمكن ان یستخدمھا  المس
  .ھدافھاالستفادة منھا بما یلبي أ أو

ددة      ة المتع اعدات الخارجی االت المس : Multilateral External Assistance Agenciesوك
ة   ب اتفاقی ھا بموج تم تأسیس االت ی ة   أووك دة دولی د   أومعاھ ات التزوی ة لغای ي الدول لطة ف أي س

  .بمساعدات خارجیة
ة    ر الحكومی ات غی اال :  Non-Governmental Organizations(NGOs)المنظم ت الوك

دیم المساعدات          أواألجنبیة  ات تق ة لغای ن سیطرة أي حكوم الوطنیة  التي یتم تأسیسھا بشكل مستقل ع
  . األفراد أوالحكومات، الوكاالت الحكومیة المنظمات األخرى  أوللحكومة 

میة  وارد الرس نح، ال: Official Resourcesالم روض، الم االت،  مالق ة، الكف اعدات الفنی أي  أوس
ة          أوتزویدھا  مساعدات یتم ة ثنائی االت مساعدات خارجی ع وك ة م ة ملزم  أوااللتزام بھا بموجب اتفاقی

ددة،  ة  أومتع ع حكوم ة     أوم ة كالحكوم ي ذات الدول تلم ف دا المس ا ع ة م االت حكومی االت  أووك الوك
  .االلتزام بتزوید المساعدة أوالحكومیة التي تقوم بتزوید 

ادة راض إع اعدات الخارجی  إق روض المس : Re-Lent External Assistance Loansة ق
تم    ي ی ة والت أة معین ل منش ن قب تالمھا م تم اس ي ی ة الت اعدات الخارجی روض المس ھاق ل  إقراض ن قب م

  .المستلم لمنشأة أخرى
  المساعدات الخارجیة المستلمة. 2
أة اإل. أ ى المنش ب عل احیج ة   فص دفوعات النقدی ات والم ة المقبوض تن قائم ى م ل عل كل منفص ن بش ع

  .المساعدات الخارجیة المستلمة نقدا خالل الفترة إجمالي
أة اإل. ب ى المنش ب عل احیج ة   فص دفوعات النقدی ات والم ة المقبوض تن قائم ى م ل عل كل منفص  أوبش

ن    ة ع القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ اليض ل    إجم ن قب ة م ة المدفوع اعدات الخارجی المس
ة   أومات بشكل مباشر عن منشأة معینة طرف ثالث خالل الفترة لسداد التزا لشراء سلع وخدمات نبای

  :عن المنشأة ، مبینا بشكل منفصل ما یلي
الي  -  دفو  إجم ا          عالم دة اقتصادیة تتبعھ ن وح زء م ث یشكل ج ل طرف ثال ن قب ي تمت م ات الت

  .یةبالغالمنشأة اإل
ن   عالمدفو إجمالي -   دة اقتصادیة   ات التي تمت من قبل طرف ثالث الذي ال یشكل جزء م وح

  .یةبالغتتبعھا المنشأة اإل
ث       إبالغیة بالغإذا تم خالل الفترة اإل فصاحاتتتم ھذه اإل أنیجب . ج ل الطرف الثال ن قب  أوالمنشأة م

  .تم تأكیدھا أوالمستلم بأن ھذه المدفوعات قد تمت 
ة، فیجب اإل       . د ن جھ ر م ل أكث ن قب ة م ن  فصاح وعندما یتم اتسالم المساعدة الخارجی ات    ع ات الجھ فئ

ة       دفوعات النقدی ة المقبوضات والم تن قائم المانحة للمساعدات  بشكل مستقل، سواء كان ذلك على م
  .ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة أو

الغ المستلمة    إجماليمنح، فیجب بیان  أووعند استالم المساعدات الخارجیة على شكل قروض . ھـ المب
روض  رة كق الل الفت ن أوخ ات  م ة المقبوض تن قائم ى م ك عل ان ذل واء ك ل ، س كل منفص ح بش

  .ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة أووالمدفوعات النقدیة 
  : Undrawn External Assistanceالمساعدات الخارجیة غیر المسحوبة . 3

أة اإل  ى المنش ب عل احیج روض     فص نح وق ید م ة رص القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ   ض
ط   بالغالمساعدات الخارجیة غیر المسحوبة  المتاحة في تاریخ اإل لتمویل عملیات مستقبلیة عندما فق

ة الشروط      أوالقروض  غتكون مبال ة كاف م تلبی المنح متاحة للمستلم ومحددة بموجب اتفاقیة ملزمة وت
  :الھامة ، مبینا بشكل منفصل ما یلي

  .قروض المساعدات الخارجیة  إجمالي -  
  .منح المساعدات الخارجیة إجمالي -  

  .عن الشروط المرفقة بمثل ھذه المساعدات اإلفصاحوكذلك یجب 
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  : Receipt of Goods or Servicesالخدمات  أواستالم السلع . 4
أة  ار المنش د اختی احعن لع    اإلفص كل س ى ش تلمة عل ة المس اعدات الخارجی ة المس ن قیم دمات،  أوع خ

ب اإل احفیج ات فص من المالحظ ن  ض ة ع القوائم المالی ة ب اسالمرفق لع   أس ذه الس ة ھ د قیم  أوتحدی
  .الخدمات

ت   فصاحاإل. 5 ة   إعادة عن الدیون التي تم ا  إلغاء  أوجدول  Disclosure of Debtھ
Rescheduled or Cancelled :  

أة اإل  ى المنش اعدات     فصاح یجب عل ون المس الغ دی ن مب ة ع القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ ض
  .ھا خالل الفترة، مع أي شروط ذات عالقةإلغاء أوجدولتھا  إعادةلخارجیة التي تمت ا
 Disclosure of Non  الھامةبالشروط  االلتزامعن عدم  فصاحاإل. 6

Compliance with Significant Terms and Conditions :  
ن أي      فصاحعلى المنشأة اإل ة ع القوائم المالی ة ب شروط لقروض المساعدات    ضمن المالحظات المرفق

اتج   أوالخارجیة و اتفاقیات  كفاالت المنح  والتي لم یتم االلتزام بھا، خالل الفترة إذا كان عدم االلتزام ن
ن أي   اإلفصاحمساعدة سابقة، ویجب  عادةزیادة التزام إل إلىأنھا أدت  أوھذه المساعدات  إلغاءعن  ع

 .إعادتھا أوھا إلغاءمساعدات تم 
  

  ة غیر ملزمةإضافی إفصاحات: نيالجزء الثا
  التعریف بالمصطلحات الرئیسیة. 1

ھي القوائم  :General Purpose Financial Statementsالقوائم المالیة ذات االستخدام العام 
ب      ھا وعرضھا لمقابلة احتیاجات إعدادالمالیة التي تقوم المنشأة ب ؤھلین لطل ذین لیسوا م المستخدمین ال

 .ھذه المعلومات إلىوذلك لغایات اتخاذ القرارات من قبلھم باالستناد  اجاتھم،تقاریر خاصة باحتی
اس  راف      أساس :  Accrual basisاالستحقاق   أس ھ االعت تم بموجب داث   محاسبي ی ات واألح بالعملی

راف          أوعند ظھروھا ولیس عند قبض  ي السجالت المحاسبیة واالعت تم تسجیلھا ف ذلك ی ة، ل دفع النقدی
ا بموجب     بالغم المالیة خالل الفترة اإلبھا في القوائ راف بھ تم االعت یة التي تتعلق بھا، والعناصر التي ی

اس ي األ أس تحقاق ھ ولاالس افي األ ص ات، ص ول، االلتزام ةح(ص وق الملكی راد، اإل)ق ات، ی
  .والمصروفات

داث سابقة ویتو         :Assets صولاأل ل المنشأة كنتیجة ألح ن قب ا م ع أن  وھي موارد یتم السیطرة علیھ ق
  .المنشأة إلىتتدفق منھا منافع اقتصادیة مستقبلیة 

ا (الفوائد : Borrowing costsتكالیف االقتراض  ل       ) الرب ن قب ا م تم تحملھ وأي مصروفات أخرى ی
  .المنشأة بسبب اقتراض األموال

  .بالغسعر الصرف السائد في تاریخ اإل: Closing rate اإلغالقسعر 
اھمات المالك    تقبلیة    : Contributions from ownersمس افع االقتصادیة المس دمات   أوالمن الخ

أة     ن المنش ة ع ات،    المحتملة التي یتم المساھمة بھا في المنشأة من قبل أطراف خارجی تثناء االلتزام باس
افي   ي ص ة ف وق مالی أ حق ذلك تنش ولوب ة( أص وق الملكی افع  ) حق ات للمن ب توزیع أة وتوج للمنش

الل  تقبلیة خ ادیة المس أة االقتص اة المنش الك (حی د الم ال اح د انفص ات عن فیتھا،  أو) كالتوزیع د تص عن
  .ھاإطفاء أووبذات الوقت یمكن بیعھا، مبادلتھا، تحویلھا 

ات  ال تقبلیة    : Distributions to ownersلمالك  لتوزیع افع اقتصادیة مس وم     أومن ة تق دما محتمل خ
  .كعائد من االستثمار أوار بعض المالك كعائد على االستثم أوالمنشأة بتوزیعھا لكل 

أة  دة(المنش ادیة )  الوح ن : Economic entity االقتص ة م آتمجموع أة   المنش ن منش ون م تتك
  .منشآت مسیطر علیھا أومسیطرة ومنشأة 
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ة    أووھي االنخفاض في المنافع االقتصادیة  : Expensesالمصروفات  دمات المحتمل رة   الخ خالل الفت
ؤدي      أو صول لأل استھالك  أوخارجة دیة نقعلى شكل تدفقات  یةبالغاإل ي ت ات والت ى تحمل للمطلوب  إل

  .المالك إلى، ما عدا تلك المتعلقة بالتوزیعات ) حقوق الملكیة( صولصافي األانخفاض في 
ة    ر العادی ود غی داث     : Extraordinary itemsالبن ة لألح ر نتیج ي تظھ ة الت دفقات النقدی  أوالت

ا بشكل         العملیات التي تشكون منفصلة بش  ع ظھورھ ة للمنشأة، وال یتوق ن األنشطة العادی ح ع كل واض
 .المنشأة تأثیر أومنتظم وتقع خارج نطاق سیطرة  أومتكرر 

ع أن        التزاماتوھي : Liabilitiesالمطلوبات  داث سابقة، ویتوق حالیة على المنشأة تظھر نتیجة ألح
ى ھا إطفاءیؤدي  ون        إل ي تك أة الت وارد المنش دفقات خارجة لم افع اقتصادیة    ت ى شكل من دمات   أو عل خ
  .محتملة

افي األ ولص ة( ص وق الملكی ي  : Net assets (Owners Equity) )حق ة ف ة المتبقی ي القیم وھ
  .بعد طرح المطلوبات صولصافي األ

دفق اإل وھو : Revenue یراداإل الي الت افع االقتصادیة     جم ي المن ة    أوف دمات المحتمل رة   الخ خالل الفت
ة  ( صول صافي األزیادة  إلىتؤدي والتي  یةبالغاإل وق الملكی ا بمساھمات       )حق ق منھ ا یتعل دا  م ا ع ، م

 .المالك
الي آخر    أصلأي  أوالحقوق التعاقدیة الستالم نقدیة  أوالنقدیة : Financial assetالمالیة  صولاأل م

أداة  أویلیة بموجب شروط تفض    أخرىالحقوق التعاقدیة لمبادلة أداة مالیة مع منشأة  أومن منشأة أخر، 
  .ملكیة منشأة أخرى

دیمھا   : Ordinary activitiesاألنشطة العادیة  ن تق أي أنشطة تم القیام بھا من قبل المنشأة كجزء م
ة           األنشطةلألنشطة التجاریة، وتشمل  ت أنشطة محقق ا بالمنشأة سواء كان وم بھ ي تق ة الت  أوذات العالق

  . تظھر بسببھا أوعرضیة 
  Going Concern ة مفھوم االستمراری. 2

ى   إعدادعند  داد القوائم المالیة، فإن القائمین عل ى          إع درة المنشأة عل یم ق ى تقی وائم یشجعون عل ذه الق ھ
ن أن تشكك      أواالستمراریة،  وعند علمھم بأي عوامل عدم تأكد مرتبطة باألحداث  ي یمك الظروف الت

  .عوامل عدم التأكد ھذه عن فصاحفي قدرة المنشأة على االستمراریة، ویغدو مشجعا اإل
   Extraordinary Items البنود غیر العادیة . 3

بشكل منفصل عن طبیعة وقیمة كل بند غیر عادي، وقد یكون ھذا  فصاحاإلتشجع المنشأة على 
ضمن  أوفي أي قوائم مالیة أخرى،  أوعلى متن قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة  فصاحاإل

  .ائم المالیةالمالحظات المرفقة بالقو
   Administered Transactions العملیات الموجھة . 4

ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة عن قیمة وطبیعة التدفقات  فصاحتشجع المنشأة على اإل
النقدیة واألرصدة النقدیة الناتجة عن العملیات الموجھة من قبل المنشأة كوكیل عن اآلخرین عندما 

ات نیابة یرادارج نطاق سیطرة المنشأة، ومن أمثلة ھذه العملیات الموجھة تحصیل اإلتكون ھذه القیم خ
عن المنشآت األخرى، واستالم التدفقات النقدیة لتسلیمھا لمنشأة أخرى، وتحویل دفعات نقدیة لمنشآت 

  أخرى
 Disclosure of Major عن الفئات الرئیسیة للتدفقات النقدیة  فصاحاإل. 5

Classes of Cash Flows  
ة    دفوعات النقدی ة     أوتشجع المنشأة سواء كان ذلك على متن قائمة المقبوضات والم ام المالی ضمن القوئ

  :ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة على ما یلي أواألخرى 
ى         جماليتحلیل إل. أ د عل ث باستخدام تصنیف یعتم ل طرف ثال المدفوعات النقدیة  والمدفوعات من قب

  .وظیفتھا في المنشأة  أولمدفوعات طبیعة ا
 .مصدرھا أوالعوائد من القروض، ومبالغ القروض  والتي یمكن تصنیفھا حسب نوعھا . ب
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  Related Party Disclosures عن األطراف ذات العالقة  فصاحاإل. 6
موجب معلومات مطلوبة ب تشجع المنشأة سواء كان ذلك ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة على

  .عن األطراف ذات العالقة فصاحالمتعلق باإل IPSAS 20 المعیار
 Disclosure of ، االلتزامات، والمقارنات مع الموازنة  صولعن األ فصاحاإل. 7

Assets, Liabilities and Comparison with Budgets  
 صولمعلومات عن األ  تشجع المنشأة سواء كان ذلك ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة على. أ

  وااللتزامات ، ومقارنة مع الموازنة إذا لم تكن موازنتھا متاحة للعموم
وم باإل  . ب ي تق أة الت جع المنش احتش یم       فص ة وق ة الفعلی ین القیم ة ب ن مقارن ة ع ا المالی من قوائمھ ض

ازا      ن انج ات ع مل معلوم اریر وتش یة للتق ات ھامش ة مالحظ وائم المالی مین الق ي تض ة ف ت الموازن
  .الخدمات

ات     . ج د بمعلوم ى التزوی ددة عل رات متع ات لفت ق موازن ي تطب آت الت جع المنش افیتش من إض ة ض
  .المالحظات عن العالقة بین القیم في الموازنة والقیم الفعلیة خالل فترة الموازنة

  Consolidated Financial Statements القوائم المالیة الموحدة   . 8
  :ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة عما یلي فصاحتشجع المنشأة على اإل. أ

عن  فصاحنسبة حقوق الملكیة في المنشآت المسیطر علیھا، وإذا كانت على شكل أسھم، فیشجع اإل -
  .نسبة حقوق التصویت المقتناة

ة  أقل من حقوق الملك أو%  50أسماء المنشآت المسیطر علیھا التي تمتلك فیھا المنشأة المسیطرة  - ب
ك          أو/و ي تمتل أة المسیطرة الت م المنش ق السیطرة، واس ة تحق حقوق التصویت مع تفسیرا عن كیفی

ان  % 50 فأكثر ولكنھا ال تعتبر منشأة مسیطر علیھا وتفسیرا عن كیفیة عدم تحقق السیطرة كلما ك
  .ذلك ممكنا

  .لمنشأة المسیطرةالمحاسبة عن المنشآت المسیطر علیھا في القوائم المالیة المستقلة ل أسلوب -
ى  . ب تشجع المنشأة المسیطرة التي ال تقوم بعرض قائمة موحدة للمقبوضات والمدفوعات النقدیة عل

ا              فصاحاإل ي اتبعتھ بیة الت س المحاس ع األس ة المعروضة، م وائم المالی د الق دم توحی ن أسباب ع ع
ى اإل      ذلك تشجع عل تقلة، ك ة المس وان المنشأة     حفصا المنشأة المسیطرة في قوائمھا المالی م وعن اس

  .المسیطرة الرئیسي التي تقوم بنشر القوائم المالیة  الموحدة
رى         . ج غیلیة األخ دات التش ا والوح یطر علیھ آت المس ى المنش تحواذ عل ات االس ق بعملی ا یتعل فیم

  :عما یلي فصاحوالتخلص منھا فیشجع اإل
ا       التدفقات النقدیة التي تظھر بسبب عملیات االستحواذ إجمالي - ى المنشآت المسیطر علیھ  أوعل

  .الوحدات التشغیلیة األخرى ومن التخلص منھا
الي - تریات  و  إجم ة بالمش ارات المتعلق تخلص االعتب ات ال ة واأل   عملی ك النقدی ي ذل ا ف ولبم  ص

م    عملیات التخلصالمشتریات و األخرى، وكذلك النسبة من ي ت ة،    إلغاءالت ل نقدی ا مقاب  إضافة ھ
  .التي تم التخلص منھا  أوالوحدة التشغیلیة المقتناة  أولمنشأة المسیطر علیھا النقدیة في ا إلى

ر       فصاحفتشجع المنشأة على اإل: فیما یتعلق بالعقود المشتركة. د ي تعتب ود المشتركة والت ن العق ع
دة     رة، واألرص الل الفت أة خ ة للمنش دفوعات النقدی ات والم ادل للمقبوض رض الع روریة للع ض

  .بالغریخ اإلالنقدیة في تا
  : تشجع المنشأة التي تعمل في اقتصاد نشط التضخم على ما یلي. ھـ
دة     إعادة -  ص وح ا یخ تصویر قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة والقوائم المالیة األخرى فیم

  .بالغالقیاس السائدة في تاریخ اإل
ات    إعادة - ابقة     تصویر المعلومات المقارنة للفترة السابقة، وأي معلوم الفترات الس ق ب أخرى تتعل

  .بالغقبل ذلك فیما یخص وحدة القیاس السائدة في تاریخ اإل
وم           - ة، ویفضل أن تق وة الشرائیة العام ي الق رات ف س التغی ذي یعك استخدام الرقم القیاسي العام ال

  .باستخدام ذات الرقم القیاسي االقتصادالمنشآت كاملة التي تعمل في ذات 
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  :عما یلي فصاحعلى اإلتشجع المنشأة . و
ة األخرى         إعادةالحقیقة المتعلقة ب - وائم المالی ة والق دفوعات النقدی ة المقبوضات والم تصویر قائم

ة العرض،        ي عمل ة ف وة الشرائیة العام وأي أرقام مطابقة عن الفترات السابقة بالتغیرات في الق
  .الغبھا بوحدة القیاس السائدة في تاریخ اإلإعدادوكنتیجة لذلك تم 

رقم القیاسي خالل    بالغنوعیة الرقم القیاسي المستخدم ومستواه في تاریخ اإل - ، والتحركات في ال
  .یة الحالیة والسابقةبالغااإل الفترة

ة    . ز ر الحكومی ات غی ى    : NGOsفیما یتعلق بالمساعدات المستلمة من المنظم فتشجع المنشأة مت
ض   ات      ات الاإلفصاح ما كان ذلك ممكنا على تقدیم بع ن المنظم ة بالمساعدات المستلمة م متعلق

  .غیر الحكومیة 
ة     . ح  اعدات الخارجی تلمین للمس ق بالمس ا یتعل ى اإل  : فیم أة عل جع المنش احفتش من   فص ض

  :المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة عما یلي
داف  - رة اإل    أھ الل الفت ة المستلمة خ ك ال   بالغالمساعدات الخارجی ل تل ا بشكل منفص ة مبین ي ی ت

  .منح أوتزویدھا بموجب قروض 
  .یةبالغمدفوعات المساعدات الخارجیة التي تمت خالل الفترة اإل أھداف -
ى اإل  . ط آت عل احتشجع المنش ة     فص ات المانح ة الجھ القوائم المالی ة ب ات المرفق ضمن المالحظ

رة اإل   الل الفت ة خ اعدات الخارجی ر    بالغللمس الغ غی تثناء المب اعدات، باس یم المس ة وق  ی
دھا بموجب قروض           م تزوی ي ت الغ الت ا بشكل منفصل  المب ة    أوالمسحوبة، ومبین نح بالعمل م

  .التي تم تزوید القروض والمنح بھا
م اإل  بالغساعدات الخارجیة التي لم یتم سحبھا في تاریخ اإلموفیما یتعلق بال. ي  فصاح المالي وت

  :بالقوائم المالیة عما یلي ضمن المالحظات المرفقة فصاحعنھا ، فتشجع المنشأة على اإل
  .المنحة أومنحة المساعدة وقیمة القرض  أوأي جھة مانحة لقرض المساعدة  -
داف - حوب   األھ ر المس اعدة غی رض المس تخدام ق ة الس ر  أوالممكن اعدة غی ة المس منح

  .المسحوبة 
  .یمكن جعلھا متاحة أوالعملة التي تم اقتناء المساعدة غیر المسحوبة بھا  -
حوبة    الت - ر المس اعدات غی نح المس حوبة وم ر المس اعدات غی روض المس یم ق ي ق رات ف غی

  .خالل الفترة
ى اإل  . ك أة عل جع المنش احتش روط       فص ن ش ة ع القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ ض

دد    ي تح ة الت اعدات الخارجی ات المس روف اتفاقی ول  أووظ ؤثر الوص ىت دود  أو إل ح
  .االستخدام للمساعدة الخارجیة

  :ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة عما یلي فصاحتشجع المنشأة على اإل. ل
دین و     - ات ال ون دفع ذي تك ة وال اعدة خارجی رض مس ي ألي ق ید المتبق ھ  أو/ الرص فائدت

ذه القروض وأي شروط      أومكفولة من قبل طرف ثالث، وأي شروط وظروف تتعلق بھ
  .ة تظھر بسبب الكفالةإضافیظروف 

ی  - روط     ق ون أداء الش ي یك ة والت اعدات الخارجی روض المس روف ق روط وظ م وش
ث ، وأي شروط         ل طرف ثال ن قب ة م ة مكفول ة إضافی ظروف   أووالظروف ذات العالق

  .تطھر بسبب الكفالة
ى اإل   . م احتشجع المنشأة عل روط       فص ن الش ة ع القوائم المالی ة ب ضمن المالحظات المرفق

رو  مال  والظروف الھامة ع ق م       شتركة م ي ل ة الت االت المساعدات الخارجی نح وكف ض وم
  .یتم االلتزام بھا ونتائج عدم االلتزام

ضمن المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة عن ملخص عن  فصاحتشجع المنشأة على اإل. ن
روف   ت اإل    إعادة شروط وظ ي، وإذا كان ة المتبق اعدة الخارجی دین المس ع ل احاتدف  فص

ى اإل    عن دفعات خدمة  الدین المس ة، فتشجع المنشأة عل الغ تقبلیة تتم بعملة أجنبی ا   ب عنھ
  .على الدفعات بالعملة األجنبیة اإلغالقیة بتطبیق سعر بالغبعملة للمنشأة اإل
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ى اإل  . ع أة عل جع المنش احتش ة       فص ن قیم ة ع القوائم المالی ة ب ات المرفق من المالحظ ض
  .خدمات أوستلمة على شكل سلع مالمساعدة الخارجیة ال

الحكومات ومنشآت القطاع العام األخرى التي لیدھا النیة في تطبیق المحاسبة . 9
  :االستحقاق أساس إلىالمستندة 

تشجع المنشأة التي تنوي تطبیق المحاسبة  -: عرض قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة. أ
لشكل الذي تتطلبة االستحقاق عرض قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدیة بنفس ا أساس إلىالمستندة 

  .، أي قائمة التدفقات النقدیة IPSASsمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 
ال یتم توحید القوائم المالیة إذا : االستثناءات من الوحدة االقتصادیة –نطاق القوائم المالیة الموحدة . ب

ل      ة بتحوی ة الوطنی ة الحكوم ي منشأة مسیطر     كانت السیطرة مؤقتة وتظھر ذلك مثال عند نی ا ف حقوقھ
  .حكومة محلیة إلىعلیھا 

  
  )1(الملحق رقم 

 International Accounting Standards(IASs)معاییر المحاسبیة الدولیة              
رقم 

تاریخ صدور   موضوع المعیار  المعیار
  المعیار

التفسیرات 
  مالحظات  المتعلقة بھ

  1/1/1975  عرض القوائم المالیة  1

SIC 18 
SIC 27 
SIC 29 

IFRIC 17 

خالل مراجعة  SIC 18حل المعیار محل التفسیر 
  2003المعیار    سنة 

  SIC 1  1/10/1975  المخزون  2
IFRIC 20 

خالل مراجعة  SIC 1حل المعیار محل التفسیر 
  2003المعیار سنة 

عام  منذ IAS 28و   IAS 27حل محلھ المعیاران   -  1/1/1977  القوائم المالیة الموحدة  3
1989  

 IASو  IAS 22و  IAS 16حل محلھ المعاییر   -    ھالكمحاسبة اال  4
  .1998روجعت      عام  أوالتي صدرت 38

5  
المعلومات الواجب 

عنھا في القوائم  فصاحاإل
  المالیة

  1997منذ عام  IAS 1حل محلھ المعیار   -  1/1/1977

المحاسبة عن االستجابة   6
 IAS 15محلھ المعیار حل   -  -  للتغیرات في األسعار

كانت تسمى القائمة بقائمة التغیرات في المركز    1/10/1978  التدفقات لنقدیة قائمة  7
  .1992المالي لغایة 

8  
السیاسات المحاسبیة، 
التغیرات في التقدیر 
  المحاسبي، األخطاء

1/2/1978  SIC 2 
SIC 18  

 SIC 18و  SIC 2حل المعیار محل التفسیرین   
  .2003المعیار سنة خالل مراجعة 

المحاسبة عن أنشطة   9
  .1/7/1999منذ عام  IAS 38حل محلھ المعیار   -  -  البحث والتطویر

األحداث الالحقة للفترة   10
المیزانیة  إعدادكان یسمى األحداث الالحقة لتاریخ -  -  1/1/1980  یةبالغاإل

  2005لغایة 

 IFRIC 15-  1/1/1980  عقود البناء  11
IFRIC 12  

اعتبارا من   IFRS 15محلھ المعیار  سیحل 
1/1/2017  

  1/7/1979  ضرائب الدخل  12
SIC 21 
SIC 25  
IFRIC 7  

بعد دمجھ في المعیار  SIC 21تم سحب التفسیر 
IAS 12 

 ةتداولالم صولعرض األ  13
 IAS 1حل محلھ المعیار   -  -  ةتداولالموااللتزامات 

  1/1/2009اعتبارا من   IFRS 8ار حل محلھ المعی  -  1/1/1983  القطاعي بالغاإل  14
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المعلومات التي تعكس   15
اعتبارا  2003تم سحب المعیار خالل المراجعة سنة  -  1/1/1978  آثار تغیرات األسعار

  .1/1/2005من 

الممتلكات، المنشآت   16
  1/1983م1  والمعدات

SIC 6 
SIC 14 
SIC 23  

IFRIC 20 

 SIC و SIC 14و  SIC 6تم دمج التفسیرات 
المعیار خالل المراجعة الذي تمت لھ سنة  في23

  1/1/2005وذلك اعتبارا من  2003

  1/1/1984  اتیجاراإل  17
IFRIC 4 
SIC 15 
SIC 27 

 

  1/1/1984  یراداإل  18

IFRIC 18 
IFRIC 15 
IFRIC 13 
IFRIC 12 
SIC 27 
SIC 31 

اعتبارا من   IFRS 15سیحل محلھ المعیار  
1/1/2017  

  -  IFRIC 14  1/1/1985  منافع الموظفین  19

20  
المحاسبة عن المنح 

عن  فصاحالحكومیة واإل
  المساعدات الحكومیة

1/1/1984  SIC 10 -  

آثار التغیرات في أسعار   21
  1/1/1985  صرف العملة األجنبیة

IFRIC 16 
SIC 7 

SIC 11 
SIC 19 
SIC 30 

، SIC 11 ،SIC 19حل المعیار محل التفسیرات 
SIC 30 2003سنة  خالل مراجعة المعیار  

  1/11/1985  اندماج األعمال  22
SIC 9 

SIC 22 
SIC 28 

  .وتفسیراتھ IFRS 3 22حل محلھ المعیار 

بموجب مراجعة  SIC 2حل المعیار محل التفسیر  SIC 2  1/1/1986  تكالیف االقتراض  23
  .2003المعیار سنة 

ذات  افصاحات الطرف   24
  -  -  1/1/1986  العالقة

اعتبارا  IAS 40، و IAS 39حل محلھ المعیاران   -  -  ثماراتالمحاسبة عن االست  25
  2001من 

عن  بالغالمحاسبة واإل  26
  -  -  1/1/1987  خطط المنافع المحددة

  1/1/1990  القوائم المالیة المنفصلة   27
IFRIC 17 
SIC 12  
SIC 33 

خالل المراجعة  SIC 33حل المعیار محل التفسیر 
  2003سنة 
ط للقوائم المالیة المنفصلة وتم  تخصیص المعیار فق

للقوائم المالیة  IFRS 10واستحداث المعیار 
  الموحدة

االستثمارات في الشركات   28
  1/1/1990  والعقود المشتركة الزمیلة

SIC 3 
SIC 20 
SIC 33 

، SIC 3 ،SIC 20حل المعیار محل التفسیرات 
SIC 33  وحل محل المعیارIAS 31  

29  
المالي في  بالغاإل

دیات نشطة االقتصا
  التضخم

1/1/1990  

 
IFRIC 7 
SIC 19 
SIC 29 
SIC 30 

تحت  SIC 19محل التفسیر 21حل المعیار 
 SICوالتفسیر  IAS 29و  IAS 21المعیارین 

30.  

30  
في القوائم المالیة  فصاحاإل

للبنوك والمؤسسات 
  المماثلة

  .18/8/2005منذ  IFRS 7حل محلھ المعیار  -  1/1/1991
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لعقود الحقوق في ا  31
اعتبارا من   IAS 28حل محلھ المعیار   SIC 13  1/1/1992  المشتركة

1/1/2013  

 فصاحاإل: األدوات المالیة  32
  1/1/1996  والعرض

IFRIC 2 
SIC 5 

SIC 16 
SIC 17 

و  SIC 16و  SIC 5حل المعیار محل التفسیرات 
SIC 17  وحل 2003خالل مراجعة المعیار سنة ،

فیما یتعلق  IAS 32ار محل المعی IFRS 7المعیار 
  .فقط فصاحباإل

خالل مراجعة  SIC 24حل المعیار محل التفسیر  SIC 24  1/1/1999  عائد السھم  33
  .2003المعیار سنة 

  - IFRIC 10  1/7/1999  المالي المرحلي بالغاإل  34

  .1/1/2005منذ  IFRS 5حل محلھ المعیار     1/7/1999  العملیات غیر المستمرة  35

  -  -  1/7/1999  صولاأل قیم  اض فياالنخف  36

37  
المخصصات، االلتزامات 

  المحتملة صولالطارئة، األ
1/7/1999  

IFRIC 1 
IFRIC 5 
IFRIC 6 

IFRIC 17 
IFRIC 21 

-  

  1/1/1980  غیر الملموسة صولاأل  38

IFRIC 12  
IFRIC 20 

SIC 6 
SIC 32 

تاریخ آخر سریان ھو للتعدیالت التي تمت على المعیار 
IAS 36 ،غیر  صولویعتبر تاریخ آخر سریان لأل

 IFRSالملموسة المقتناة في اندماج األعمال وفق المعیار 
، وحل SIC 6محل التفسیر  IAS 16، وحل المعیار 3

خالل مراجعة المعیار  SIC 33المعیار محل التفسیر 
  .2003سنة 

39  
االعتراف : األدوات المالیة

  والقیاس
1/1/1980  

IFRIC 16 
IFRIC 12 
IFRIC 9 
SIC 33 

خالل مراجعة  SIC 33حل المعیار محل التفسیر 
  .2003المعیار سنة 

  1/1/2018محلھ اعتبارا من  IFRS 9وسیحل المعیار 

  -  -  1/1/2001  الممتلكات المستثمرة  40

  -  -  1/1/2003  الزراعة  41

  
  )2(الملحق رقم 

  یةمعاییر التقاریر المالیة الدول
International Financial Accounting Standards (IFRSs)  

رقم 
تاریخ صدور   موضوع المعیار  المعیار

  المعیار

التفسیرات 
المتعلقة 

  بھ
  مالحظات

1  
تطبیق معاییر التقاریر 

 IFRSs  المالیة الدولیة
  للمرة األولى

1/1/2004  SIC 8 
 SIC 8حل محل التفسیر   

المرتكزة على  اتالدفع  2
  - -  1/1/2005  سھماأل

 IAS 22حل محل المعیار   -  31/3/2004  اندماج األعمال  3
  -  -  1/1/2005  عقود التأمین  4

 المتداولةغیر  صولاأل  5
 IAS 35حل محل المعیار   -  1/1/2005المقتناة للبیع والعملیات 
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  غیر المستمرة

الموارد  التنقیب عن  6
  -  -  1/1/2006  وتقییمھا المعدنیة

: ت المالیةاألدوا  7
  -  1/1/2007  اتفصاحاإل

 IAS 32حل محل العیار 
 فصاحاتفیما یتعلق باإل
  فقط

 IAS 14حل محل المعیار     30/11/2006  القطاعات التشغیلیة  8

 IASسیحل محل المعیار     1/1/2018  األدوات المالیة  9
  1/1/2018اعتبارا من  39

 SIC 12  1/1/2013  القوائم المالیة الموحدة  10

 IAS 28حل المعیار حل م
فیما یتعلق بالقوائم المالیة 

الموحدة فقط وألغى التفسیر 
SIC 12 

التفسیر  IASالغى المعیار  SIC 13  1/1/2013  الترتیبات المشتركة  11
SIC 13  

عن الحقوق  فصاحاإل  12
      1/1/2013  في المنشآت األخرى

      1/1/2013  القیاس بالقیمة العادلة  13

جلة الحسابات المؤ  14
      1/1/2016  المنتظمة

من العقود مع  یراداإل  15
    1/1/2017  العمالء

سیحل محل المعیارین 
IAS 11  وIAS 18 

 SIC 31ومحل التفسیرات 
 IFRICو  IFRIC 13و 

 IFRIC 18و 15

  
  )3(الملحق رقم 

  تفسیرات معاییر المحاسبة الدولیة 
Standing Interpretations Committee(SIC)  

رقم 
المعاییر ذات   موضوع التفسیر  التفسیر

  مالحظات العالقة

منذ  IAS 2حل محلھ المعیار  IAS 2  .نماذج مختلفة لتكلفة المخزون –االتساق   1
1/1/2005.  

 IAS 7 IAS  .رسملة فوائد االقتراض –االتساق   2
23  

منذ  IAS 8حل محلھ المعیار 
1/1/2005.  

من  الخسائر واألرباح غیر المحققة إلغاء  3
منذ  IAS 28حل محلھ المعیار  IAS 28  .العملیات بین المنشآت الزمیلة

1/1/2005.  

خیارات المصدر - تصنیف األدوات المالیة  4
  .طفاءلإل

IAS 32, IAS 
  .تم سحبھ 39

مخصصات  –تصنیف األدوات المالیة   5
منذ  IAS 32حل محلھ المعیار   IAS 32  .المحتملة طفاءاإل

1/1/2005.  

 IAS 16, IAS  .البرامج الحالیة المعدلةتكالیف   6
38 

منذ  IAS 16حل محلھ المعیار 
1/1/2005.  

   IAS 21  .الیورو إلىالمدخل   7
اعتبارا  IFRS 1حل محلھ المعیار  لى وتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األ  8
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  1/1/2009من   للمحاسبة أساسك

 أوالتصنیف كاقتناء  –اندماج األعمال   9
منذ  IFRS 3حل محلھ المعیار   IAS 22  .ح مشتركةكمصال

1/1/2005.  

عدم وجود عالقة  –المساعدات الحكومیة   10
   IAS 20  .محددة للنشاطات التشغیلیة

رسملة الخسائر الناتجة  –الصرف األجنبي   11
منذ  IAS 21حل محلھ المعیار   IAS 21  .عن انخفاض العملة الحاد

1/1/2005.  
 IFRS 10ه بالمعیار إلغاءتم  IAS 27  .شآت ذات األغراض المتعددةالمن –االتحاد   12

 –المنشآت ذات السیطرة المشتركة   13
  IFRS 11ه بالمعیار إلغاءتم   IAS 31  .المساھمات غیر النقدیة من قبل المشاركین

التعویض  –الممتلكات، المنشآت واألجھزة   14
ذ من IAS 16حل محلھ المعیار  IAS 16  .عن االنخفاض

1/1/2005.  

حوافز تطبیق المعیار  –ات التشغیلیة یجاراإل  15
    IAS 17  .یة في المحاسبةأساسلى كقاعدة وللمرة األ

أدوات الملكیة في أسھم رأس المال المعاد   16
منذ  IAS 32حل محلھ المعیار   IAS 32  ).أسھم الخزینة(شراءھا 

1/1/2005 .  

منذ  IAS 32حل محلھ المعیار  IAS 32  .تكالیف الملكیة في عملیة الشراء  17
1/1/2005.  

 و  IAS 1حل محلھ المعیاران   IAS 1, IAS 7  .أسالیب بدیلة –االتساق   18
IAS   7  1/1/2005منذ.  

19  
قیاس وعرض القوائم  –عن العملة  بالغاإل

 IASو  IAS 21المالیة بموجب المعیارین 
29. 

IAS 21, IAS 
29 

منذ  IAS 21حل محلھ المعیار 
1/1/2005.  

االعتراف  –محاسبة الملكیة  أسلوب  20
منذ  IAS 28حل محلھ المعیار   IAS 28  .بالخسائر

1/1/2005.  

 صولاسترجاع تكلفة األ –ضرائب الدخل   21
منذ  IAS 12حل محلھ المعیار  IAS 12  .المعاد تقییمھا ھالكغیر القابلة لال

1/1/2012.  

لقیم التعدیل الالحق ل –اندماج األعمال   22
منذ  IFRS 3حل محلھ المعیار   IAS 22  .العادلة والشھرة المفصح عنھا مبدئیا

1/1/2005.  

تكالیف  –الممتلكات، المنشآت واألجھزة   23
منذ  IAS 16حل محلھ المعیار  IAS 16  .الفحص الرئیسي أواالفرھول 

1/1/2005.  

األدوات المالیة التي یمكن  –عائد السھم   24
منذ  IAS 33حل محلھ المعیار   IAS 33  .ھمھا مقابل أسإطفاء

1/1/2005.  

التغیرات في الوضع  –ضرائب الدخل   25
   IAS 12  .مالكیھا أوالضریبي للمنشأة 

نتائج -الممتلكات، المنشآت والمعدات  26
  .لم یتم االنتھاء منھ ولم یتم سحبھ  IAS 16  .العملیات العرضیة

ني تقییم جوھر العملیات في الشكل القانو  27
  .یجاراإل

IAS 1,   IAS 
18   

تاریخ التبادل، القیم  –اندماج األعمال   28
منذ  IFRS 3حل محلھ المعیار   IAS 22  .العادلة ألدوات الملكیة

1/1/2005.  
   IAS 1  .إجراءات خدمة االمتیاز – فصاحاإل  29

الترجمة من عملة  –عن العملة  بالغاإل  30
منذ  IAS 21محلھ المعیار حل  IAS 21  .عملة العرض إلىالقیاس 

1/1/2005.  
 IFRSسیحل محلھ المعیار  IAS 18عملیات المبادلة المتعلقة بخدمات  – یراداإل  31
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  1/1/2017اعتبارا من 15  .اإلعالن

تكالیف المواقع  –غیر الملموسة  صولاأل  32
   IAS 38  .اإللكترونیة

حقوق التصویت  –الملكیة  أسلوباالتحاد و  33
  .وزیع حقوق المالكالمحتملة وت

IAS 27, IAS 
28,    IAS 39 

 IAS 27 ،IASحل محلھ المعاییر 
28 ،IAS 39  1/1/2005منذ.  

الحقوق التي یتم  أواألدوات - األدوات المالیة  34
     .سدادھا بواسطة المقتني

  
  )4(الملحق رقم 

 تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة
International Financial Accounting Standards (IFRIC)  

رقم 
  التفسیر

  موضوع التفسیر
المعاییر ذات 

  العالقة
  مالحظات

1  
راف      ن االعت ف ع االت التوق ي ح رات ف التغی

  .والترمیم، وااللتزامات المماثلة صولباأل
IAS 37    

2  
ة واألدوات  وااألسھم الفردیة في المنشآت التع نی

  .المالیة المماثلة
IAS 32    

3  
ن           .حقوق النشر ارا م یر اعتب ذا التفس حب ھ م س ت

  1/2005م1

    IAS 17  .إیجارتحدید فیما إذا تضمن ترتیب معین   4

5  

ن    الحقوق التي تنشأ عن مخصصات التوقف ع
راف باأل ولاالعت ات  ص رمیم وااللتزام والت

  .المماثلة

IAS 8 ،IAS 27 
IAS 28 ،IAS 

31 
IAS 37 ،IAS 

39 

  

6  
ي     االلتزام  اركة ف بب المش ر بس ي تظھ ات الت

ة    زة االلكترونی ي األجھ وقي ف ف الس التل
  .والكھربائیة

IAS 37    

7  
دخل  ق م ادةتطبی ة   إع وائم المالی ویر الق تص

ار   ب المعی اإل  IAS 29بموج ق ب  بالغالمتعل
  .المالي في االقتصادیات نشطة التضخم

IAS 29    

8  
ذا التف     IFRS 2.  IFRS 2نطاق المعیار  حب ھ م س ن    ت ارا م یر اعتب س

1/1/2010  

    IAS 39  .تقییم المشتقات الضمنیة إعادة  9

    IAS 34  .واالنخفاض المرحليالمالي  بالغاإل  10

11  
ار   ة : IFRS 2المعی ات المتعلق العملی

  .بأسھم الخزینة أوبالمجموعة 
IAS 32 ،IAS 8 
IFRS 2 

ن        ارا م یر اعتب ذا التفس حب ھ م س ت
1/1/2010  

  .الخدمةترتیبات امتیاز   12

IFRS 7 ،IFRS 
2 

IFRS 4 ،IAS 8 
IAS 11 ،IAS 

16  
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IAS 17 ،IAS 
18 

IAS 20 ،IAS 
23 

IAS 36 ،IAS 
32 

IAS 38 ،IAS 
37 

IAS 39  

  برامج والء العمالء  13
IAS 18    ار ھ المعی یحل محل   IFRS 15س

  1/1/2017اعتبارا من 

14  
المنافع المحددة،  أصلحد -IAS 19المعیار 

  متطلبات التمویل وتفاعالتھاالحد األدنى من 
IAS 19   

  اتفاقیات بناء العقارات  15
IAS 18    ار ھ المعی یحل محل   IFRS 15س

  1/1/2017اعتبارا من 

16  
التحوط لصافي االستثمارات في العملیة 

  األجنبیة
IAS 39    

  غیر النقدیة للمالك صولتوزیعات األ  17
IAS 27  
IAS 37 

  

  ءالعمال إلى صولتحویالت األ  18
IAS 18    ار ھ المعی یحل محل   IFRS 15س

  1/1/2017اعتبارا من 

     االلتزامات المالیة بأدوات الملكیة إطفاء  19

20  
للتنقیب  نتاجتكالیف النقل في مرحلة اإل

  السطحي
IAS 16  
IAS 38 

  

   IAS 37  الرسوم  21

  
  )5(الملحق رقم 

 لدولیة للقطاع العاممعاییر المحاسبة ا
International  Public Sector Accounting Standards (IPSAS)  

رقم 
  المعیار

  المعیارموضوع 
  ISRSمعیار 

  ذات العالقة
  مالحظات

   IAS 1  عرض القوائم المالیة  1

   IAS 7  قائمة التدفقات النقدیة  2

3  
السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات 

  األخطاءالمحاسبیة، و
IAS 8   

   IAS 21  آثار التغیرات في أسعار صرف العملة األجنبیة  4

   IAS 23  تكالیف االقتراض  5

6  
 IAS 27. IFRS  القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة

10 
  

   IAS 28  االستثمارات في الشركات الزمیلة  7
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   IAS 28  االستثمارات في العقود المشتركة  8

   IAS 18  التبادلیة االیراد من العملیات  9

   IAS 29  التقاریر المالي في االقتصادیات نشطة التضخم  10

   IAS 11  "تقاوالالم" البناءعقود   11

   IAS 2  المخزون  12

   IAS 17  اإلیجارات  13

   IAS 10  المالي اإلبالغالالحقة لفترة  األحداث  14

15  
و  IPSAS 28اران حل محلھ المعی IAS 39  والعرض اإلفصاح: األدوات المالیة

IPSAS 30 
  IAS 40  "االستثمارات العقاریة" الممتلكات المستثمرة   16

   IAS 16  الممتلكات، المنشآت، والمعدات  17

   IFRS 8  القطاعي اإلفصاح  18

19  
المخصصات، االلتزامات الطارئة، واألصول 

  الطارئة
IAS 37   

   IAS 24  االفصاحات عن األطراف ذات العالقة  20

   IAS 36  االنخفاض في األصول غیر المولدة للنقدیة  21

22  
عن المعلومات المتعلقة بالقطاع  اإلفصاح

  الحكومي العام
   ال یوجد

23  
الضرائب (من العملیات غیر التبادلیة  اإلیراد

  )والتحویالت
   ال یوجد

   ال یوجد  عرض معلومات الموازنة في القوائم المالیة  24

   IAS 19  منافع الموظفین  25

   IAS 36  االنخفاض في األصول المولدة للنقد  26

   IAS 41  الزراعة  27

   IAS 32  العرض: األدوات المالیة  28

29  
محل المعیار  IFRS 9سیحل المعیار  IAS 39  االعتراف والقیاس: األدوات المالیة

IAS 39  1/1/2015اعتبارا من  
   IFRS 7  اإلفصاح: األدوات المالیة  30

   IAS 38  غیر الملموسة األصول  31

   IFRIC 12  ترتیبات االمتیازات المشتركة  32

  
اإلبالغ المالي بموجب األساس النقدي في 

  المحاسبة
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 Important Websitesمواقع الكترونیة ھامة 
  الموقع  

 www.iasb.org  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة
 Deloitte Touche Tohmatsu  www.deloitte.comشركة  

 www.fasb.org  مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكیة
 www.asb.org.uk  مجلس معاییر المحاسبة البریطانیة

 www.fei.org  معھد المدراء المالیین األمریكي
 www.aasb.com.au  مجلس معاییر المحاسبة االسترالي

 www.acsbcanada.org  مجلس معاییر المحاسبة الكندي
 www.minefi.gouv.fr  مجلس معاییر المحاسبة الفرنسي
 www.aasb.com.au  مجلس معاییر المحاسبة االلماني
 www.standardsetter.de  مجلس معاییر المحاسبة الصیني

 www.iaiglobal.or.id  مجلس معاییر المحاسبة االندونیسي
  

 



 


